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SİLLE SANAT SARAYI 
İBRAHİM ZAMAN 

ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 

 

1) Yarışma Adı: Sille Sanat Sarayı Ġbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf YarıĢması.  

 

2) Organizasyon: Sille Sanat Sarayı Ġbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf YarıĢması, Sille Sanat 
Sarayı tarafından düzenlenmektedir ve yarıĢmanın yürütücülüğü Sille Sanat Sarayı tarafından 
gerçekleĢtirilecektir. 

3) Yarışma Kategorileri: YarıĢma dijital olarak tek kategoride yapılacaktır.   
a) YarıĢmanın konusu serbesttir 
b) Fotoğraflar renkli, siyah-beyaz olabileceği gibi, bazı yerleri siyah beyaz, bazı yerleri renkli 

olabilir.  
4) Katılım Koşulları:   

a) Her bir katılımcı en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir. Aynı 
fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları gönderilemez. 

b) Eserler Renkli, Siyah-Beyaz veya karıĢık olabilir.  

c) YarıĢmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir program aracılığı ile iĢlenmesine (örneğin 
Photoshop), manipülasyonuna yönelik sınırlayıcı bir Ģart bulunmamaktadır. 

d) Jüri Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile 1. dereceden akrabaları yarıĢmaya katılamaz.  

e) YarıĢmaya sadece http://zaman.sillesanat.com/ adresinden sunulan eserler kabul edilecektir. 

Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.  

f) YarıĢmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, (en yüksek sıkıĢtırılmamıĢ kalite) ve 
300 dpi çözünürlükte, büyük boy baskıya elverecek Ģekilde, uzun kenarı en az 1980 piksel ve 
6 Mb'den büyük olmayacak boyutta internet sitesine yüklenecektir. Gönderilen fotoğraflar 
hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip 
olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir Ģekilde eserin veya 
katılımcının adını göremez.  

g) Katılımcı, yarıĢmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin 
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

h) YarıĢmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiĢ gibi 
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değiĢikliği 
yapan katılımcı kural ihlali yapmıĢ sayılır.  

i) Kural ihlali tespit edilen katılımcıya “TFSF U/UA YarıĢma Düzenleme Standartları Yönergesi”  
http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-

24_05_2016.pdf , ENG: http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)”nin 13. 
Maddesindeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü 
kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boĢ bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir 
hak tanımaz. Ödül verilmiĢse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Durumdan TFSF ve FIAP 
bilgilendirilir. 

j) Haklarında TFSF tarafından verilmiĢ kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde 
yer alan katılımcılar bu yarıĢmaya katılamazlar.  

http://zaman.sillesanat.com/
http://www.tfsf.org.tr/en/download%20/contest_regulatory_standards.pdf
http://www.tfsf.org.tr/en/download%20/contest_regulatory_standards.pdf
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k) Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı 
Liste’de olup bu yarıĢmaya katılan kiĢileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.  

l) TFSF ve FIAP patronajlı bir yarıĢmaya katılmakla yarıĢmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya 
olmasın, yarıĢmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve 
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiĢ sayılır; TFSF ve FIAP 
elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araĢtırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden 
istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi 
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iĢ birliğine girmemesi durumunda 
katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her 
Ģekilde teĢhir edilir. YarıĢmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel 
soruĢturmaları kolaylaĢtırmak için bozulmamıĢ olarak tutulması tavsiye edilmektedir.  

m) Fotoğrafta nesne olarak kullanılmıĢ olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi Ģeylerin 
telif sorumluluğu yarıĢmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri 
tarafından alınmıĢ olduğunu, doğabilecek anlaĢmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait 
olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Organizasyon kuruluĢu bu konuda hiçbir sorumluluk 
kabul etmez.  

n) Jüri, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanabilir. (Bu en az 3 kiĢi ile toplanır demektir) 

o) Ġnternet üzerinden yarıĢmaya gönderilen fotoğraflarda, sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı 
hatalar oluĢması halinde ibrahimzaman@sillesanat.com adresinden iletiĢime geçilerek bilgi 
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu e-mail adresi sadece fotoğraf yükleme 
problemiyle ilgili kullanılabilecektir; bu mail adresine fotoğraf gönderilmesi yarıĢmaya katılmıĢ 
olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.  

p) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF veya organizasyon 
sorumlu olmayacaktır.  

q) ġartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası anlaĢmazlıklarda TFSF U/UA YarıĢma 
Düzenleme Standartları Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerlidir.  

r) Tüm katılımcılara ödül almıĢ ve sergilemeye değer bulunmuĢ eserlerin yer aldığı bir dijital 
albüm/gösteri, 28 Kasım 2020 tarihi itibariyle 6 ay boyunca https://sillesanat.com/ adresinden 

dijital olarak indirilmeye hazır tutulacaktır. 

 

5) YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI: 

a) Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Sille Sanat Sarayı arĢivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar 
sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile Sille Sanat Sarayı tarafından haber, reklam amaçlı 
ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. 

b) Sille Sanat Sarayı ödül ve sergileme alan fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, 
dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletiĢim ve kayıt 
ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu 
Ģekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve 
eserlerinin yukarıdaki Ģekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname 
için herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, 
beyan ve taahhüt eder. Sille Sanat Sarayı eserler için katılımcının yukarda verdiği 
izin/muvafakatname karĢılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım 
hakkı eser sahibi ile Sille Sanat Sarayı’nın olacaktır. 

c) Sille Sanat Sarayı, hiçbir koĢul altında, fotoğrafların baĢka amaçlar için kullanılmasına izin 
vermez,  

d) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarıĢmacı tarafından çekilmiĢ olmalıdır. BaĢkasına ait 
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı 
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.  

e) YarıĢmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir 
yarıĢmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına 
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek 
anlaĢmazlıkların tüm sorumluluğu yarıĢmacıya aittir.  

https://sillesanat.com/
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f) YarıĢmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, https://sillesanat.com/ internet 

sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. 
Ayrıca YarıĢmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr sitesinde ve TFSF’nin 
Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak 
yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2020’de yer alacaktır.  

g) YarıĢmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 
sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir. 

h) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir 
projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 
4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır. Her bir 
jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olacaktır. Fotoğrafın olması 
istenilen boyutları (pixel olarak), jüriye sunum sırasında salonda kullanılacak projeksiyon 
cihazının boyutlarından büyük olamaz. 

i) ġartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaĢılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve 
TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA YarıĢma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli 
olacaktır. 

j) Katılımcılar; fotoğraflarını yüklemekle yarıĢma koĢullarını kabul etmiĢ sayılırlar. Bu Ģartname, 
yarıĢmacının yarıĢma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte 
yarıĢmacılar bu Ģartname hükümlerini okumuĢ ve kabul etmiĢ sayılır. YarıĢmacıların bu 
Ģartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.  

6 - KATILIM ÜCRETİ:  

Katılım Ücreti 70 TL’dir. 

Tüm katılımcılar katkı payını ödemek zorundadır. Katkı ücreti ödenmeyen fotoğraflar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Ödemeler paypal yolu ile sadiye1905@gmail.com adresine yapılabilir. 

        ·  Ayrıca banka havalesi yolu ile aĢağıdaki banka hesap numarasına havale yapılabilir. 

Hasan Hüseyin Ünal 

Ziraat Bankası – Hüyük ġubesi 

Hesap No: 880 - 32178420 – 5001 

IBAN No: TR11 0001 0008 8032 1784 2050 01 

Banka havalesi yaparken banka komisyonunu genel toplam üzerine ilave etmeyi unutmayınız. 
 

WESTERN UNION aracılığı ile gönderi yapabilirsiniz. 

Alıcı adı soyadı: Hasan Hüseyin Ünal 

EĢrefoğlu Mahallesi No:9 - Huyuk 

Konya 

Mobile Phone: +90 5434459401 

 

Reha Bilir – 36218128 

http://www.tfsf.org.tr/
mailto:sadiye1905@gmail.com
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6) ÖDÜLLER-SERGİLEMELER:  
FIAP Altın Madalya  
FIAP GümüĢ Madalya  
FIAP Bronz Madalya  
FIAP Mansiyonu (6 adet)  
TFSF Altın Madalya 
TFSF GümüĢ Madalya 
TFSF Bronz Madalya 
IAAP Altın Madalya 
IAAP GümüĢ Madalya 
IAAP Bronz Madalya 
IAAP Mansiyon (6 Adet) 
Sille Sanat Sarayı Altın Madalya 
Sille Sanat Sarayı GümüĢ Madalya 
Sille Sanat Sarayı Bronz Madalya 
Sille Sanat Sarayı Mansiyon ( 6 Adet) 
UFSD (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği) Özel Ödülü 
UFSD Mansiyon (6 Adet) 
FIAP En Ġyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan fotoğrafçıya 
verilecektir).  
Ġbrahim Zaman Özel Ödülü ( Plaket) 

7) Sergilemeler (Toplam katılıma göre %8’den az olmamak üzere)  
8) Yarışma Takvimi:  

 Son gönderim tarihi  : 15 Kasım 2020 

Jürinin toplanması  : 21 - 22 Kasım 2020 
Sonuçların açıklanması  :  28 Kasım 2020 
Sergi ve Ödül Töreni  :  19 Aralık 2020 – Sille Sanat Sarayı’nda yapılacaktır. 

YarıĢma Sonuçları  https://sillesanat.com/ adresinde ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr  web adresinden 

24 Kasım 2020 tarihinde duyurulacaktır.  
9) Salon Başkanı:  

Reha Bilir   

Hon.SSS, AFIAP , ESFIAP,  Hon. IVAF , Hon. FBPS , Hon. FBSPA , HoN. FICS, Hon. FPI , Hon. EFMPA , Hon. NAP , Hon. FSWAN , Hon. GĠFSAD,  Hon. SĠVSAD ,  Hon. SUPC , 

Hon. FOCUS , Hon. AltınOran , Hon SuretiAlem , Hon.EUSPA , Hon. SĠFAD , Hon. EIUSF, Hon. PESGCPC, Hon. FSAP, Hon.AvTvISO 
E – posta : sillesanat@sillesanat.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Sillesanat 
Instagram: rehabilir2 
  sillesanatsarayi 
Twitter:     sillesanatsaray 

10) Jüri Üyeleri (Soyadı sırasına göre alfabetik olarak):  

1 – Özlem GÜN BĠNGÖL – AFIAP – ĠFSAK - Türkiye 

2 – Vladimir JOVANOVSKĠ – IAAP BaĢkanı – Makedonya  

3 – Nihat KARADAĞ - Türkiye 

4 – Burak ġENBAK – EFIAP/b – BÜFOD -  Türkiye 

5 – Ġbrahim ZAMAN – Hon.SSS - Türkiye 

 
11) TFSF Temsilcisi:  Selahattin NEMLĠOĞLU 
12) YarıĢmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı 

Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıĢtır.  
TFSF Onay No: 2020-030 
FIAP Onay No: 2020 – 262 
IAAP Onay No: 2020 – 062 
SSS Onay No: 2020 - 10 

YarıĢma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.     

https://sillesanat.com/
http://www.tfsf.org.tr/
mailto:sillesanat@sillesanat.com
https://www.facebook.com/Sillesanat

