
İZMİR KONAK BELEDİYESİ 

“Tarih Sahnesinde Konak” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 

Amaç 

Tarihin biriktirdiği zenginlik saydığımız şehrimizin her gün milyonlarca imgesi oluşuyor. 

Yerleşik nüfusu 400 bin olan ve gün içerisinde 1 milyonun üzerinde insanın soluduğu İzmir’in 

merkezi Konak günde milyonlarca algıya ve buna bağlı ifadeye sahne oluyor. İşte bu noktada; 

binlerce yıllık geçmişin dokusu ve şehrimizin bu sahne üzerinde akan ritmi; izleyenlerin ona 

yüklediği, fotoğraf aracılığıyla üretilsin ve belgelensin istiyoruz. Açık hava müzesi 

niteliğindeki Konak’tan yansıyan karelerin evrensel kültür platformunda paylaşılması başlıca 

istemimizdir.  

Konu 

Geçmişin mirasıyla örülen şehrin binlerce yıllık dokusu ve bu doku üzerinde akan hayatın 

ritmini yansıtmak yarışmanın odağıdır. Günün her saati, sahil kesimiyle olsun, denize açılan 

sokaklarıyla olsun dinamik bir şehir karakteri sergileyen Konak’ın renkleri, mekanları ve 

yüzleri fotoğrafların kompozisyonuna yansıyan olmalıdır. 

Bu bağlamda fotoğraf çeşitliliği oluşturmak ve semtlerimizin kayıt altına alınmasını sağlamak 

adına iki konu başlığı açıyoruz.                                                                                                                      

Birinci kategori: Kemeraltı, Basmane, Eşrefpaşa, Temaşalık, Namazgah, Kadifekale ve 

çevresi, Agora ve çevresi…                                                                                                            

İkinci kategori: Karataş, Güzelyalı, Hatay, Alsancak, Kahramanlar Semti…  

Anılan yerleşimlerin, hem estetik hem de belgesel kaygıyla hareket edilerek görüntülenmesi 

yarışmanın başlıca konusudur.                                                                                                                                  

• Yarışma, Düzenleme Kurulu, Yarışma Sekretaryası ile Seçici Kurul üyeleri dışında tüm 

katılımcılara açıktır. 

• Fotoğrafların daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. 

Adaylar yarışmaya, siyah beyaz veya renkli olarak en çok 6 (altı) adet fotoğrafla katılabilir. 

Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından başkalaştırılmaya gidilmemeli, renk ve formları 

bozulmamalı, değiştirilmemeli, gerçekte olmayan bir unsur eklenmemeli veya 

çıkarılmamalıdır. Renk ayarı, keskinlik, kontras ayarlamaları gibi basit muameleler 

fotoğrafın genel görüntüsünü bozmayacak şekilde yapılabilir. Birden fazla fotoğrafın 

montajlanmasıyla oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez. 

• Eserlerin Boyutları: Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi, 

8-12 sıkıştırma kalitesinde ve fotoğrafların kısa kenarları en az 1920 piksel olmalıdır. 

Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük, 5 Mb’den de büyük olmamalıdır. 

• Eserlerin İşaretlenmesi: Eserlerin adlandırılmasında katılımcının adı, soyadı ve fotoğraf 

numarası ad-soyad-1, ad-soyad-2 gibi Türkçe karakterler olmadan, küçük harfle, kelimeler 

arasında boşluk bırakılmadan ve tireli olarak yazılmalıdır. 

• Eserlerin Ulaştırılması: Katılımcılar web sitesi üzerindeki katılım formunu eksiksiz olarak 

doldurup fotoğraflarla birlikte yarisma@konak.bel.tr adresine göndereceklerdir. 

Fotoğrafların başka bir şekilde (CD/DVD ve posta yolu ile gönderimi vb.) ulaştırılması 

kabul edilmeyecektir. 

mailto:yarisma@konak.bel.tr


• Ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen fotoğrafların kullanım hakları Konak 

Belediyesi tarafından hazırlanacak kitap, broşür, afiş veya benzeri yayınlarda, Konak 

Belediyesi’nin web sayfasında, Konak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında tanıtım 

amaçlı kullanılabilecektir. Bu durumda ayrı bir telif ödenmeyecektir. Eserlerin kullanım 

hakkı Konak Belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır. Yarışmacılar bu konudaki kabullerini, 

yarışmaya katılarak taahhüt etmiş olmaktadırlar. 

• Ödül kazanan ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer görülen eserler Konak 

Belediyesi’nce yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında sergilenecektir. 

• Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü gerialınır, 

yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma iptal edilemez. Yapılacak 

itirazlar 15 gün içinde kuruma yapılmalıdır. İtirazlar Düzenleme Kurulu tarafından 

değerlendirilir. 

• Yarışmaya, geçmiş senelerde kurumumuzun düzenlediği yarışmalarda ödül ve sergileme 

almış fotoğraflar ile daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış ya da eserin kadraj 

farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleri ile yarışmaya katılma durumunun anlaşılması 

diskalifiye nedenidir. Kural ihlali sonradan anlaşılan eserin derecesi geri alınır, ödül iptal 

edilir. Bu durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez. 

• Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerin 

alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri 

dışında hareket ettikleri anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları 

geri alınır. 

• Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler Konak Belediyesi’nce albüm olarak 

yayımlanacaktır. Yarışmacılar her iki kategoriye en fazla 3 olmak üzere toplam 6 fotoğraf 

yollayabilir. Tarih Sahnesinde Konak olarak belirlenen yarışma sonucunda bir adet 1.’lik, 

bir adet 2.’lik, bir adet 3.’lük ödülü ve 3 adet de mansiyon ödülü verilecektir.  

• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait 

görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı 

ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural 

ihlali işlemi uygulanır. 
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve 

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. 

• 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. 

• Yarışmaya fotoğraf gönderen ve formda imzası bulunan katılımcılar yukarıdaki tüm 

koşulları aynen kabul etmiş sayılırlar. 

• Yarışma Sonucu: Konak Belediyesi’nin Web sitesinde ve basın aracılığıyla açıklanacaktır.  

 

 

 



Düzenleme Kurulu: 

Sema PEKDAŞ - Konak Belediye Başkanı 

Dilek DEMİR - Konak Belediyesi Özel Kalem Müdürü  

 

Yarışma Jürisi: 

Ahmet İMANÇER – Akademisyen (Ege Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü 

Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı) 

Erol ÖZDAYI – Fotoğraf Sanatçısı 

Hasan Tahsin KOCABAŞ - Gazeteci/Tarihçi 

İlke ÇOŞKUNER – Fotoğraf Sanatçısı 

Tahir ÜN – Fotoğraf Sanatçısı 

Yarışma jürisi en az üç kişi ile toplanır.  

 

Yarışma Takvimi: 

Son Katılım Tarihi: 27 Şubat 2017  

Seçici Kurul Toplantı: 02 Mart 2017  

Sonuç Bildirim Tarihi: 03 Mart 2017  

Sergi Açılışı ve Ödül Töreni ayrıca duyurulacaktır.  

 

Ödüller: 

Birincilik Ödülü: 7500 TL  

İkincilik Ödülü: 5000 TL  

Üçüncülük Ödülü: 3000 TL  

3 Adet Mansiyon Ödülü: 1500 TL  

74 Adet Sergilenmeye Değer Eser: 200 TL  

 

Yarışma Sekretaryası: 

Yarışma Sorumlusu: Çiğdem Metin Kurutaç - 484 53 00 (1295)  

 

 


