FARKLIYIZ AYNIYIZ PROJESİ
“Gençliğin Gözüyle Mülteci ve Göçmen”
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Amaç
Farklıyız Aynıyız Projesi kapsamında organize edilecek olan Fotoğraf Yarışmasıyla, Mülteci
ve Göçmen bireylerle empati kurarak onların yaşadıkları zorlu süreçler konusunu gündeme
getirerek toplumsal farkındalık yaratmaktır.
Yarışmanın teması, genel olarak halk arasında farkındalık yaratacak “Mülteci ve Göçmen”
konularını içermektedir.
Yarışma Tarihleri
Yarışma son başvuru tarihi: 17 Ocak 2020
Dereceye giren fotoğrafların açıklanma tarihi: 24 Ocak 2020
Dereceye giren fotoğrafların açıklanacağı adres: www.farkliyizayniyiz.net
Katılım Koşulları
1.
Katılımcı, “Gençliğin Gözüyle Mülteci ve Göçmen” temalı en fazla beş adet
birbirinden farklı fotoğraf ile yarışmaya başvurabilir.
2.
Yarışma amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 13-30 yaş arasındaki herkesin
katılımına açıktır.
3.
4.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma süresi boyunca bilgi@farkliyizayniyiz.net irtibat adresi olarak

kullanılacaktır.
5.
Yarışmaya katılacak olan fotoğrafların Türkiye sınırları içinde çekilmiş olma
zorunluluğu vardır.
6.
Yarışmaya teslim edilen fotoğraflar içerisinde bulunan ve özgün olmayan olguların
kullanılması halinde sorumluluk yarışmaya katılan kişilere aittir. Telif hakkı ihlali söz
konusu olduğunda Farklıyız Aynıyız Projesi Yönetim Kurulu sorumluluk kabul
etmemektedir.
7.
Daha önce yarışmalara katılmış ve ödül kazanmış olan fotoğraflar kabul
edilmemektedir.
8.
Yarışmaya katılan fotoğraflar Farklıyız Aynıyız Projesi Yönetim Kurulu ve belirlediği
jüriden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
9.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği 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.
10.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

11.

Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar

rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz
12.
Jüri Üyelerinin seçimi Farklıyız Aynıyız Projesi Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.
Jüri üyeleri; akademisyenlerden, üniversite personelinden, üniversite dışından,
fotoğrafçılık sektöründen vs. oluşabilir. Fotoğrafların teslimine ilişkin hususlar şöyle
sıralanmıştır;
13.
Fotoğraflarda ışık, renk, kontrast düzenlemesi yapılabilir, ancak fotoğraflara obje
ekleme/silme gibi manipülasyonlar yapmak ihlal sayılır. Düzenleme yapılan fotoğrafların
orijinal halleri de ilgili e-posta adresi ile iletilmelidir.
14.
Fotoğraflar JPEG formatında, bir adet tanıtıcı künyesi ile birlikte son başvuru
tarihine kadar teslim edilmelidir. Dosyaların adları “İsim-Soyisim-FotoğrafSayısıEdit/Orijinal” şeklinde yapılmalıdır. Örneğin “Emir-Canbolat-1-Edit”, “Ali-Yenidogan-3Orijinal” şeklinde olmalıdır.
15.
Teslim edilecek fotoğrafların görüntü kalitesinin yüksek olması şartı aranmaktadır.
Birim boyutu 5 mb geçmeyecek şekilde, 300dpi çözünürlükte olan fotoğraflar kabul
edilecektir.
16.
Sergilenen fotoğrafların yazılı, basılı ve dijital ortamlarda kullanım hakkı Farklıyız
Aynıyız Projesi Yönetim Kurulu’na devredilir. Proje bu fotoğrafları tüm faaliyetlerinde,
tanıtım, broşür ve reklam materyallerinde kullanma hakkına sahiptir.
17.
Yarışma sonucu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler kesin olup, itiraz
halinde ikinci defa değerlendirme yapılmayacaktır.
Sergi ve Ödüllendirme
18.
Tüm fotoğraflar sergi gününde gösterilir. Seçici jüri tarafından ilk üç dereceye giren
fotoğraflar belirlenir ve ödül töreninde, ödüller sahiplerini bulur. Gerekli görüldüğü
takdirde jüri, özel değerlendirme ödülü verilebilir.
19.
Ödül töreninde yarışmada ilk üç dereceye giren fotoğrafçıların hazır bulunması şartı
aranmaktadır. Geçerli mazeret sunulduğunda bu hususta esneklik sağlanabilir.
20.
Ödüller eser sahiplerine verilecektir.
21.
Jüri üyeleri ödül vermeme yönünde bir karar alamaz. Gerekli görüldüğünde bu
madde göz önünde bulundurulmayacaktır.
22.
Jüri üyeleri fotoğraflara ilişkin görüşlerini değerlendirme toplantılarında ve
seçimler dışında belirtemez.
23.
Jüri üyeleri dilerse kendi içinde başkan seçer ve eşitlik durumunda başkanın oyu
dikkate alınır.

Ödüller
Birincilik

: 1000 TL

İkincilik

: 750 TL

Üçüncülük

: 500 TL

Jüri Üyeleri
24.
Jüri üyeleri, Farklıyız Aynıyız Projesi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından
duyurulacaktır.
Yürürlük
25.
Farklıyız Aynıyız Projesi Yönetim Kurulu şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
26.
Şartnamede yer almayan hususlarda takdir yetkisi Farklıyız Aynıyız Projesi Yönetim
Kurulu’na aittir.
27.
Yarışmaya başvuranlar bu şartnamede yazan hükümleri kabul etmiş sayılır.

