
 

 

 

FOTOĞRAF YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

DÜZENLEYEN KURUM: Meram Belediyesi 

KONU: MERAM’DA KIŞ 

Amacımız; Kış mevsiminin; saflığın, arınmanın habercisi ve güzelliğinin tüm 

dokusu ile kattığı güzelliği amatör veya profesyonel fotoğrafçıların 

objektiflerinden ilçemize bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya 

aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır. Anadolu’da kışın ayrı 

ve derin bir manası vardır. Kışın gelişi Anadolu insanı için heyecan duyulan bir 

zaman dilimidir. Konya’nın incisi Meram için de kış ayrı bir mana taşır ve Meram’a 

bir başka yakışır. Çevresinde olan biteni, mevsimleri, güzel vakitleri takip eden 

fotoğraf sanatçıları için de kış mevsimi güzel kareler yakalamak adına geniş 

imkânlar verir. Meram’ın kış mevsimi ile buluşması kuşku yok ki fotoğrafçıları da 

heyecanlandırmaktadır. “Meram’da Kış” diyerek fotoğraf sanatçılarımızın 

Meram’ı kış fotoğraf karelerine yansıtmalarına imkân sağlamak için bu yarışma 

düzenlenmiştir. 

Bu bağlamda; 

a) Tarihi mimari camii, medrese, han, hamam vb. güzelliklerimizin kış 

mevsiminde ki halleri, 

b) 80 Binde Devr-i Alem Parkı, Millet Bahçesi ve Meram’ın diğer park ve 

bahçelerinin kış mevsimi ile birlikte değişimleri,  

c) Meram’ın merkez ve şehre uzak tüm mahallelerinde kış mevsiminin gelişi 

ile oluşan değişiklikler,  

d) Şehrin ve insanının kış ile başlayan kar coşkusunun yansıtılması 

hedeflenmektedir. 

 

YARIŞMA KATEGORİSİ: 

Sayısal (Dijital) Renkli fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. 

 

KATILIM ŞARTLARI: 

1- Fotoğrafa ilgi duyan herkes yarışmaya katılabilir. 

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir. 



3- Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet renkli eserle yarışmaya katılabilecek olup; her 

fotoğraf için ayrıca başvuru yapmalıdır. 

4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, 

mansiyon, özel ödül almış fotoğraflar gönderilemez. 2021 yılı Kasım ayından öncesi 

çekilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.  

5- Fotoğraflar, https://www.meram.bel.tr/meram-in-en-guzel-hali 

adresinden kayıt yapılarak yüklenecektir. 

6- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. 

Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. 

İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati 

esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım 

şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

7- Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb. gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu 

ve paspartu olmamalıdır. 

8- Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 

12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 5 MB’tan küçük, 20 MB’tan 

büyük olmamalıdır.  

9- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait 

olduğunu, Meram ilçe sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer 

hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. 

10- Yarışmaya katılan sanatçılar eser içerisinde model olarak insan unsuru kullanmışsa 

veya kadraja giren ve fotoğrafın bütününde ya da herhangi bir detayında yer alan 

kişinin yüzü belirgin şekilde görünüyorsa, fotoğraf sanatçısının eserinde yer alan kişiden 

ıslak imzalı izin belgesi alması gerekmektedir. Son sayfada yer alan örnek sözleşmenin 

Islak imzalı olarak fotoğraf ile birlikte sisteme yüklenilmesi zorunlu olup, izin belgesi 

alınmadan gönderilmiş fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacak, varsa sanatçının 

diğer eserleri değerlendirilecektir.  

11- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde 

kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale 

ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle 

bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda 

bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

12- Kural ihlali yapan kişilere katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları 

geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı 

taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül 

verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. 

https://www.meram.bel.tr/meram-in-en-guzel-hali


13- Yarışmada ödül alan eserler https://www.meram.bel.tr adresinde 

yayınlanacak ve Meram’da Kış isimli fotoğraf kitapçığında yer alacaktır. 

14- Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar Yarışma Yürütme Kurulu 

tarafından sistemden silinecektir. 

15- Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri 

fotografyarismasi@meram.bel.tr mail adresine gönderilecektir. 

  

KULLANIM HAKLARI: 

Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Meram 

Belediyesinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını 

verdiğini peşinen kabul eder. Kullanım hakları Meram Belediyesi’nin ve eser sahibine 

ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat 

gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, 

işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Meram 

Belediyesine izin/muvafakatname verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın 

kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle 

geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya 

bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri 

kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka 

hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN 

numarasını, istenilen belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç 

Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı 

durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. 

BASIM – YAYIM: 

Yarışmanın tamamlanması sonrası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül 

alan fotoğrafların dışında ki fotoğrafların da basım yayımı  Meram Belediyesi tarafından 

yapılabilecektir. 

FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİMİ: 

Dosyalar online (çevrimiçi) olarak 

https://www.meram.bel.tr/meram-in-en-guzel-hali adresinden yüklenecektir. 

Katılımcılar, yükleme sayfasındaki ilgili alanlara Kişisel Bilgilerini eksiksiz doldurarak 

tamamlayacaklar ve fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya 

da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih 

vb. işaretler bulunmamalıdır. 

https://www.meram.bel.tr/
mailto:fotografyarismasi@meram.bel.tr
https://www.meram.bel.tr/meram-in-en-guzel-hali


Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi, 8-12 sıkıştırma 

kalitesinde, kısa kenar en az 2400 piksel, uzun kenar en fazla 4600 piksel 

kaydedilmelidir. 

Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 5 MB’tan küçük, 20 MB’tan büyük olmamalıdır. 

Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri yapılarak 

gönderilmelidir. 

  

YARIŞMA TAKVİMİ: 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 29 Ocak 2022 

Son Katılım Tarihi: 22 Mart 2022 - Saat 17.00  

Seçici Kurul Toplantısı: 28 Mart 2022 

Sonuç Bildirim Tarihi: 4 Nisan 2022 

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi:  

Meram Belediyesi tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacaktır.   

 

ÖDÜLLER: 

Birincilik 5000 TL 

İkincilik 4000 TL 

Üçüncülük 3000 TL 

Mansiyon 1000 TL (Üç adet) 

Sergileme (En fazla 20 eser) 500 TL 

 

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ: 

Meram Belediyesi  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Tel: 444 30 42 (1336) 

Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram / KONYA 

E-posta : fotografyarismasi@meram.bel.tr 
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MODELLİK SÖZLEŞMESİ 

TARAFLAR: 

 

1-Fotoğraf  Sanatçısı Adı Soyadı :………………………………...………………………..... 

Adresi :…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2-Model Adı Soyadı : .................................................................................................................. 

Telefon Numarası    : …………………………………… 

Adresi : ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

KONU: Model ……………………………………………….’in izni ile Fotoğraf Sanatçısı 

…………………………….….tarafından ………………………… tarihinde (yer/mekan) 

……………………..………………………………..................  çekilen fotoğrafların kullanımı hakkındaki koşulları 

ihtiva eder. 

ŞARTLAR: 

1-Model, kadrajında kendisinin yer aldığı fotoğrafların çekilmesine, oluşturulmasına, dijital müdahale 

yapılmasına ve kullanılmasına öncelikle muvafakat etmiştir. İşbu anlaşmanın konu bölümünde de tasvir 

edilen ….……..…….. seri numaralı …...…. adet fotoğrafın sanatsal etkinliklerde kullanılmasına, her türlü 

yazılı ve görsel basın organları ve internet kanalıyla kamuya sunulmasına, ticari amaçla satılmasına 

ve/veya kiraya verilmesine, ulusal ve/veya uluslar arası yarışmalara katılması suretiyle fotoğraf 

sanatçısı tarafından her türlü kullanımına yetki ve izin verdiğini beyan ve kabul eder. 

2-Taraflar yukarıda belirtilen adresleri kanuni ikametgah adresleri olarak kabul ederler ve adres 

değişikliklerini noter kanalıyla bildirmedikleri sürece sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatların 

geçerliliğini şimdiden kabul ve taahhüt ederler. 

3-İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda Konya ili mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

 

        MODEL                                     FOTOĞRAF SANATÇISI           

 

Adı Soyadı, İmzası             Adı Soyadı, İmzası             

 


