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KARATAY BELEDİYESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

MADDE 1 - DÜZENLEYEN KURUM: Karatay Belediyesi 

MADDE 2 - KONU: “HOŞGÖRÜYE, SEVGİYE, TABİATA VE AŞK’A VEFA VAKTİ” 

Amacımız; Hz. Mevlana ‘nın 746.Vuslat Yıldönümü vesilesi ile bu aşk ikliminde  
“Vefa Vakti” anlamını ve ruhunu yansıtan insan, doğa, aşk, tasavvuf, sema ile Hz. 
Mevlana’nın öğretileri ve geçmişten geleceğe bir köprü gibi yaşayan manevi 
mimarlarımız ve tarihi binalarımızın geleceğe güzide bakış açıları ile geleceğe 
taşınmasıdır.  

Hoşgörü, merhamet, sevgi ve aşk gibi insanı kıymetli kılan duygu ve değerlerin 
“Vuslat”ın şehrinden yansımalarını kıymetli bir eser ile tarihin sinesine bırakmak 
amaçlardan biri olmakla birlikte bu değerleri binlerce yıldır diri turan ilmi 
şahsiyetlerimize karşı bir VEFA’dır. 

Bu bağlamda; 

a) Karatay ilçemizde medfun bulunan Hz. Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü

anısına Hz. Mevlana Türbesi’nin keşfedilmeyi bekleyen açılarının ve bilinen

açılarının tüm hallerinin,

b) Mevlevilikte gönüllerin aşk ile dolup taştığı Sema törenlerinde aşkın vücut bulmuş

en güzel görüntülerinin,

c) 746. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen faaliyetleri

geleceğe taşıyacak ve şehrin atmosferini yansıtacak karelerin,

d) Hz. Şems-i Tebrizi gibi Karatay ilçemizin manevi yönünü yansıtan değerlerin ve

tarihi alanların gönüllere dokunan tüm açılarının,

e) Şehrin, insanların ve tüm tabiatın Hz. Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü

dolayısıyla “Vefa Vakti” temasına uygun anlayış, hoşgörü, sevgi, aşk, merhamet

ve vefa duygusuyla yoğrulmuş hallerinin bugüne yansıtılarak geleceğe taşınması

hedeflenmektedir.

MADDE 3 - AMAÇ: 

Dünya’nın ve şehrimizin hafızasına Karatay’dan yayılan ışık Hz. Mevlana’nın 
öğretileriyle yoğrulmuş bir eser bırakmak şüphesiz bir “VEFA”nın tezahürüdür. 
Amacımız bu vefaya sadık kalmaktır. 

MADDE 4 - YARIŞMA KATEGORİSİ: 

Sayısal (Dijital) Renkli fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. 



5.9. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu
Karatay ilçesi ve/veya Konya ili sınırları içinde belirtilen tarihlerde (Madde 8 - 
Yarışma Başlangıç ve Son Katılım Tarihleri) çekildiğini ve gerekli izinlerin alındığını, 
diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.



3 

MADDE 6 - KULLANIM HAKLARI: 

a) Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Karatay
Belediyesi’nin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul eder.

b) Kullanım hakları Karatay 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 Karatay Belediyesi’ne izin/muvafakat
name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder.

c) Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri
kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel
banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak
sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği
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.

MADDE 7 - FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİMİ: 

a) Dosyalar online (çevrimiçi) olarak "yarisma.karatay.bel.tr" adresine yüklenecektir.

b) Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini 
gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını 
yükleyeceklerdir.

c) Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf ü
üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.

d) 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.

e) Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 3 Mb’tan küçük olmamalıdır.

f) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri 
yapılarak dosyalar gönderilmelidir. 
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MADDE 8 - YARIŞMA TAKVİMİ: 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 7 Aralık 2019 Cumartesi – 12.00 

Son Katılım Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı – 17.00 

Seçici Kurul Toplantısı: 6 Ocak 2020 Pazartesi – 18.00 Sonuç 

Bildirim Tarihi: 13 Ocak 2020 Pazartesi – 17.00 

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 25 Ocak 2020 Cumartesi – 14.00 

MADDE 9 - SEÇİCİ KURUL JÜRİ Ü         YELERİ

Orhan Şeref Akkanat – AA Fotogr̆afçı 

Abdullah Coşkun  - AA Fotoğrafçı 

Reha Bilir - Fotoğraf Sanatçısı 

Mustafa Binol -  Fotoğraf Sanatçısı 

Erkan Mumcu - Fotoğraf Sanatçısı 

Kerim Arı - Fotoğraf Sanatçısı 

MADDE 10 - ÖDÜLLER: 

Başarı Ödülü (3 adet) 

 1.’lik Ödülü: 3.000 TL

 2.’lik Ödülü: 2.000 TL

 3.’lük Ödülü: 1.000 TL

Mansiyon Ödülü (5 adet) 

 Mansiyon kazanan her bir eser içi 500 TL ödül verilecektir.

Sergileme (60 Adet) TL 

 Sergileme kazanan her bir eser içi 150 TL ödül verilecektir.

MADDE 11 - YARIŞMA SEKRETERLİĞİ: 

Karatay Belediyesi 




