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F O T O G E N    F O T O Ğ R A F    S A N A T I    D E R N E Ğ İ 
 

32. Şinasi Barutçu Kupası 

Baskı Fotoğraf Yarışması 

 Katılma Kuralları 

 

1- Amaç 

Şinasi Barutçu Kupası üç yıl süren bir baskı fotoğraf yarışmasıdır. Fotoğrafçılarımızı tek 
fotoğrafın olası rastlantısallığından uzaklaştırarak, bir konu bütününü düşünmeye yöneltmeyi, ayrıca 
üç yıl boyunca sürekli ve düzenli bir çalışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

 

2- Konu 

Katılımcılar istedikleri konuyu, istedikleri teknikte işlemekte özgürdürler. 

 

3- Yarışmanın Organizasyonu: 

“FOTOGEN 32. Şinasi Barutçu Kupası Baskı Fotoğraf Yarışması”, FOTOGEN tarafından 
düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de FOTOGEN tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

4- Kategori ve Bölümler: 

“FOTOGEN 32.Şinasi Barutçu Kupası Baskı Fotoğraf Yarışması”; Baskı kategorisinde ve Renkli 
veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada 
değerlendirilecektir. 

 

5- Özel Koşullar 

Yarışmaya katılım ücretsizdir.  

Çalışmalar aşağıda belirtilen boyutlarda baskı olarak yollanacaktır. 

Yarışma çağrılı yarışma olup amatör veya profesyonel, 18 yaş üstü fotoğrafçılar Düzenleme 
Kurulu tarafından davet edilir. TFSF temsilcisi, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden 
yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.  

Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya 
katılamazlar. 

TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi 
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve 
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün 
imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri 
sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne 
yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF 
tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF 
verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye 
edilmektedir. 

Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve/veya başarılı fotoğrafların, üzerinde işlem yapılmamış 
asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.  

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin 

alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 

Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi 

göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı 
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hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.  

Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları 

Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-

YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya başarısı 

iptal edilir; ödül ve/veya başarı yeri boş bırakılır; ödül, başarı unvan ve kazanımları geri alınır. Bu 

durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya 

başarı almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya başarısını 

katılımcının iade etmesi gerekir. 

Yarışma sonuçları FOTOGEN’in www.fotogen.org.tr ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - 
TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm katılımcılara telefon ve/veya e-posta 
yoluyla bildirilecektir.  

 

6- Telif (Kullanım) Hakları: 

Yarışmaya katılarak kupa alan ve tur atlayan fotoğrafların elektronik kopyaları FOTOGEN’in 
arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva 
sınırı olmadan FOTOGEN’in tanıtımlarında ve yayınlarında yarışmanın amacına uygun olarak, 
münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, 
görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla yapılacak 
kolaj vb grafik çalışmalarda isim kullanılamayabilir); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu 
süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak 
kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını 
kabul etmektedir. 

Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça 
yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili 
kurallara uyulmalıdır. FOTOGEN fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, 
izin vermez. 

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir 
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin 
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm 
sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

Yarışmada ödül ve başarılı bulunan fotoğraflar  FOTOGEN’in  www.fotogen.org.tr  web adresi ile 
TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr web sitesinde, FOTOGEN’in ve  
TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı yayınlanacak 
ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2020’de yer alacaktır.  

Sergi bittikten en geç üç ay sonra tüm baskılar, geldikleri paket içinde, ödemeli olarak geri 
yollanacaktır. 

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve 
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.  

Katılımcılar; fotoğraflarını yarışmaya göndermekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş 
sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. 
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.  

 

 

 

 

 

 

http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf
http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf
http://www.fotogen.org.tr/
http://www.fotogen.org.tr/
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7- Sayı ve Boyut  

Üç yıl boyunca her yıl 6 (altı) baskı verilecektir. 

Baskıların paspartu dahil bitmiş boyutları kısa kenarı 40 cm, uzun kenarı 50 cm’dir. Bu ölçülere 
uyulması zorunludur. Sergide, FOTOGEN tarafından temin edilecek camsız, siyah, ahşap çerçeveler 
kullanılacaktır ancak baskıların fotoblok üzerine yapıştırılmış olması gerekmektedir.  

Sergi broşüründe, basın duyurularında, TFSF web sayfası ve sosyal medya (Facebook, twitter, 
instagram) hesapları ile FOTOGEN’in web sitesinde kullanılmak üzere fotoğrafların wetransfer ile 
yollanması da gerekmektedir. Katılımcılar ilettikleri dosyaya kısa bir özgeçmişlerini de ilave 
edeceklerdir. 

 

8- Çağrılanlar 

Her yıl kupaya, toplam katılımcı sayısını 12’ye tamamlayacak sayıda yeni katılımcı 
çağrılmaktadır. Bu yıl , 2019’da başarılı olan 6 katılımcıya ek olarak, 6 yeni katılımcı çağrılmaktadır. 
Kupaya katılma davetini kabul eden katılımcıların, bunu bir (elektronik) mektupla yarışma sekreterine 
bildirmesi gerekmektedir.  

 

9- Yön, Sıra No ve Ad-Adres Yazılması 

Baskıların paspartu arkasına asılış yönünü belirterek sağ alt köşeye , asılış sırası, katılımcı ad 
ve adresi, telefonu ve e-posta adresi uygun bir etiketle okunaklı olarak yazılmalıdır.  

 

10- Yollama Şekli ve Adresi 

Fotoğraf baskıları sergileme görsel bilgisi ile birlikte posta veya kargoda hasar görmeyecek 
şekilde paketlenerek aşağıdaki kargo adresine,  fotoğrafların dijitalleri ise  sergileme ve yön sırası ile 
Wetransfer ile aşağıdaki e-mail adresine “10 Ekim –17 Ekim 2020” tarihleri arasında yollanmalıdır. 

 

Sema KARLIOVA 

Ortaklar Cad. Sakızağacı Sok. 

Zümrüt Apt. No: 22 D: 21 K: 4 

Mecidiyeköy/Şişli-İSTANBUL 

(Cep Tel: 0532 731 43 90) 

semakarliova@gmail.com 

 

11- Takvim 

Son Katılma Tarihi  :   17 Ekim 2020 

Seçici Kurul Değerlendirmesi :   25 Kasım 2020 

Sonuç Bildirim Tarihi :   26 Kasım 2020 

Sergileme  :   28 Kasım – 11 Aralık 2020 

 

12- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla) 

Cengiz KARLIOVA  

Emre İKİZLER  

Gülnur SÖZMEN 

İbrahim GÖKSUNGUR  

Nadir EDE  
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Seçici Kurul, en az 3 üye ile toplanabilir. 

 

TFSF Temsilcisi: Firdevs SAYILAN 

 

13- Başarı Ölçütü 

Yollanan fotoğraflar sergi düzeninde birlikte değerlendirilmektedir. 

Başarılı sayılmak için katılımcıların; 

Birinci ve ikinci yılda 5 oyun en az 3’ünü, 

Üçüncü yıl, 5 oyun en az 4’ünü alması gerekmektedir. 

Üç yıl üst üste başarılı olan katılımcı ŞİNASİ BARUTÇU KUPASI’nı alır.  

Bir yılın başarılı olacaklar sayısında sınırlama yoktur. Bugüne kadar 36 katılımcı Kupa almıştır.  

 

14- FOTOGEN adına Yarışma Sekreteri 

Sema KARLIOVA 

Telefon : 0532 731 43 90 

e-mail : semakarliova@gmail.com 

 

Şinasi Barutçu Kupası, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF tarafından onaylanmıştır 
ve desteklenmektedir. TFSF Onay No: “TFSF 2020-048”. 

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır. 

 

 

 


