
Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Gölbaşı Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 

 

1. Amaç  

Gölbaşı antik çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, özel kuş türlerinin uğrak 

noktası olan Mogan ve Eymir gölü gibi doğal güzelliklere ve Sevgi Çiçeği gibi yalnızca 

Gölbaşı’nda yetişen bitkiler içeren bir biyolojik çeşitliliğe sahip,  Ankara’nın en önemli 

değerlerinden biridir. Geleneksel El Sanatları, geniş mutfağı ile geçmişi ile bağını koruyan 

Göbaşı, sanayi ve teknoloji merkezleri ve üniversiteler ile içe hayatı ile geleceğe emin adımlar 

ile yürümektedir. 

Fotoğraf Yarışmasının amacı Gölbaşı’nın zengin kültürünün ve doğal güzelliklerinin bilinirliğinin 

yalnızca Ankara sınırları içerisinde kalmayıp tüm ülkede ve dünyada artmasını profesyonel ve 

amatör fotoğrafçıların destekleri ile sağlamaktır.  

 

2. Yarışma Kategori/Bölümleri  

Yarışma, sayısal (dijital) kategoride ve tek bölümlüdür.  

  

3. Genel Katılım Koşulları  

  

3.1 ‘Gölbaşının doğal ve kültürel güzellikleri’ temalı Fotoğraf Yarışması 18 Haziran – 31 Ağustos 

2020  tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihi aşan katılım talepleri dikkate alınmayacaktır.  

 

3.2 Yarışmaya katılacak fotoğrafların Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde çekilmiş olması 

gerekmektedir.  

  

3.3 Seçici Kurul Üyeleri, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Yarışma Sekreterleri ve bu kişilerin birinci 

derece yakınları ile Düzenleme Kurulu’nca organizasyonda görevlendirilecek kişiler 

katılamazlar. Yarışma bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaş üzeri tüm amatör ve 

profesyonel fotoğrafçılara açıktır.  

 

3.4 Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış  fotoğraflar 

yarışmaya katılamaz.  

 

3.5 Yarışmaya katılım ücretsizdir.  

 

3.6 Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 5 adet fotoğraf ile katılabilecektir.   

 

3.7 Başvurular Gölbaşı Belediyesi’ne yapılacaktır. 

 

4. Yayın-Telif ( Kullanım ) Hakları ve Diğer Koşullar 



 

4.1 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 

Gölbaşı Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Gölbaşı 

Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda 

satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak Gölbaşı Belediyesinden ayrıca hiçbir hak ve 

alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir. 

 

 

4.2 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.  

 

4.3 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 Gölbaşı Belediyesi’ne ait olacaktır.  

 

4.4 Gölbaşı Belediyesi 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); Gölbaşı 

Belediyesi tarafından kitap olarak basılabilir.  

 

 

 

5. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi 

 

5.1 

❖ Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.  

❖ Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.  

❖ Fotoğrafın 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”). 

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır 

(Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).  

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).  



4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt 

çizgi eklenmelidir ( _ ).  

5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde 

yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “dere kenarında” adlı fotoğrafı 

için isimlendirme “TRomeryD1_dere_kenarinda” gibi olur…  

 

❖ Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gölbaşı Belediyesi sorumlu 

olmayacaktır 

 

5.2 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. 

 

5.3 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.  

 

5.4Fotoğraflar https://www.ankaragolbasi.bel.tr/fotograf-yarismasi web adresine 

yüklenecektir. 

 

5.5 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 

sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az 

olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını 

göndermelidir.  

 

6. Diğer Hususlar 

 

6.1 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 

yetkilidir. 

 

6.2 Kural ihlali yapılması halinde 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. 

 

6.3 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir 

yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında 

https://www.ankaragolbasi.bel.tr/fotograf-yarismasi


yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek 

anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.  

 

6.4 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 Gölbaşı 

Belediyesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf 

gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır. 

 

6.5 Yarışma sonuçları Gölbaşı Belediyesi sosyal medya hesaplarından ile Ankara Hacı Bayram 

Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülesi web sitesinden duyurulacaktır.  

  

6.6 Yarışmanın ödül töreniyle ilgili takvim bilgisi daha sonra açıklanacaktır.  

  

6.7 Yarışmaya yollanmış olan hiçbir fotoğraf geri iade edilmeyecektir. 

  

6.8 Şartnamede belirtilen ödül, sergileme ve satın alma bedelleri yarışma sonuçları 

açıklandıktan en geç 2 (İki) ay sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka 

hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel 

hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri 

bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl 

sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi 

bir talebi olamaz.  

  

6.9 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve 

Seçiciler Kurulu’nun kararları geçerlidir. Katılımcılar yarışmaya katılmakla bu maddeleri ve 

çıkabilecek kararları kabul etmiş sayılırlar.  

  

6.10 Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. 

Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.  

 

7. Ödüller/Sergileme-Satın Alma  

  

Birincilik Ödülü                    : 7500 TL  

İkincilik Ödülü                     : 5000 TL  

Üçüncülük Ödülü                

  

: 3000 TL  

Mansiyon Ödülü (5adet)   : 1000 TL  

Satın Alma  : 250 TL  

  

 

 



8. Seçici Kurul Üyeleri:   

 

Seçiciler Kurulu üyeleri 7 kişiden oluşur.   

  

9.Düzenleme Kurulu:  

 

Doç. Dr. Pelin Öztürk Göçmen 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı 

 

Doç. Dr. Aydan Özsoy 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ve Video Bölümü 

Öğretim Üyesi 

 

Rasim Yanık 

Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 

 

 

10.Sekreterya/İletişim:  

Gölbaşı Belediyesi Sahil Caddesi No:3 06830 Gölbaşı /Ankara  

Telefon: 0 (312) 4855555 

 

 


