İnsan Ne ile Yaşar - Fotoğraf
Yarışması Şartnamesi
1- Yarışmanın Adı: İnsan Ne İle Yaşar
2- Yarışmanın Organizasyonu: “İnsan Ne İle Yaşar Fotoğraf Yarışması” adı altında “İnsan Ne İle Yaşar”
teması ile Sivil Yaşam Derneği Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından düzenlenmektedir.
3- Konu ve Amaç: 
“İnsan Ne ile Yaşar” konulu/temalı yarışmanın gerekçesi insanların geçmişten
günümüze hayat idameleri konusunda arzularının ve ihtiyaçlarının uğradığı değişimi gözler
önüne sermek; günlük yaşantımız içerisinde zamanımızın büyük çoğunluğuna sahip olan
olguların gereklilikleri ve hayatımıza olan etkilerini somut çıktılar ile değerlendirmektir.
4- Kategori ve Bölümler: “İnsan Ne İle Yaşar Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve
Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir
arada değerlendirilecektir.

5- Genel Katılım Koşulları: 5.1- 
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5.2.Yarışma, fotoğrafa meraklı herkese açıktır.
5.3. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 1 (bir) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.
Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler
arasına da seçilebilir.
5.4.Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar
yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında
yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmada ödül ve/veya
sergileme almış bir fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi
bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi
uygulanır.
5.5.Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul
edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir.

Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
5.6.Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) kabul edilmez. Birden fazla
fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında
çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
5.7.Katılımcı,belirtilen mail adresine yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğu
gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen
kullanılması kural ihlali sayılır.

5.8.Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir.
5.9.Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide
edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
5.10. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5.11.Kural ihlali yapan kişiler hakkında: kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal
edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu
durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya
sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme
bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
5.12.EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması
tavsiye edilmektedir.
5.13.Düzenleme Kurulu ve Sivil Yaşam Derneği, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan
fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
5.14.Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve
belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği,
değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Sivil Yaşam Derneği’nin ilgili birimini
bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

5.15.Fotoğraflar jüriye e-posta kanalıyla iletilir. Fotoğraf sahibiyle ilgili hiçbir veriye yer verilmeksizin
gönderilen fotoğraflar jüri tarafından incelenir. Jürinin 1-10 arasında puanlamasına sunulur. Puan
ortalamalarına göre sıralama oluşturulur.

6- Telif (Kullanım) Hakları:
6.1.Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü
maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde
tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Sivil Yaşam Derneği’ne ait olacaktır.
6.2.Sivil Yaşam Derneği bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında,
Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin
ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler
yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); Sivil Yaşam Derneği tarafından
kitap olarak basılabilir.
6.3.Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda
telif (kullanım) 
ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden
başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Sivil Yaşam
Derneği’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Sivil Yaşam Derneği ödül ve
sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu
şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin
olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
6.4. Sivil Yaşam Derneği fotoğrafları kendine ait web sitelerinde, basılı materyaller ve sosyal
medya hesaplarında kullanabilir.
6.5.Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir
hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi
bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve
garanti etmektedir.
6.6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin
tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
6.7.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.
6.8.Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur.
İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının
hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum olarak Sivil Yaşam Derneği, ortaya çıkacak hukuki/ticari
sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
6.9.Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme
bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
6.10.Şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedelleri, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri
kişisel (18 yaş ve altı katılımcıların yasal veli/vasilerinin) banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme
Kurulu tarafından gönderilecektir.
6.11. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş
orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna
gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
6.12.Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Sivil Yaşam Derneği’nin 
www.siyamder.org 
web
sitesinde yer alacaktır.

6.13.Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün
sonra web sitesinden silinecektir.
6.14.Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri
kararları geçerlidir.
6.15.Katılımcılar; fotoğraflarını göndermekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve
hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını
göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
7- Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
7.1. Yarışma başvuruları e-posta üzerinden yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi ( kargo, elden
teslim vb) kabul edilmeyecektir.
7.2.Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

7.3. Gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih;
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo 
vb bilgiler bulunmamalıdır.

7.4.Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, kaydedilmeli,
dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 10 Mb’yi de geçmemelidir.
Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
7.5.Eserler 7 Ocak 2019 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında kultursanat@siyamder.orgadresine ad,
soyad, telefon numarasını da içerisinde bulunduran bir mail ile gönderilmelidir.
7.6-İsimlendirme:
a) Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 32 karakter olmalıdır.
b) Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
c)Fotoğrafların isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.
İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

 .adım:Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Taylan
2

Saykan” isimli katılımcı için taysy veya tyskn veya tlsyn gibi).
3.adım:Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Taylan Saykan isimli katılımcının “otobüs durağında” adlı fotoğrafı için
isimlendirme “TRtylsn_otobus_duraginda” gibi olur.

7.7.İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması 
halinde kultursanat@siyamder.orgadresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

7.8.Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Sivil Yaşam Derneği sorumlu
olmayacaktır.

8- Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi :30 Nisan 2019
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 1-31 Mayıs 2019
Sonuç Bildirim Tarihi :5 Haziran 2019
Ödül Töreni : Sivil Yaşam Derneği 11. Ulusal Genel Kurulu

9- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla): (Detaylandırılacaktır)

10.Ödül-Sergilemeler:
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Ödüller yarışma süresi içerisinde duyurulacaktır.
11. Yarışma Sekreteryası-İletişim:
Kurum adına sekreterya ve iletişimi yürütecek birim:
Sivil Yaşam Derneği Ulusal Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörlüğü
E-posta:
kultursanat@siyamder.org
Kurumsal Adres:
Görükle Sakarya Mah. Güvercin Sok. No:5, 16240 Nilüfer, Bursa, Türkiye
Kurumsal Telefon:
+90 (224) 480 00 18

