ORHAN HOLDİNG
16. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2020

TFSF ve FIAP kurallarına ve düzenlemelerine göre gerçekleştirilecek olan uluslararası
fotoğraf yarışmamıza tüm fotoğraf severler ücretsiz katılabilirler.

1) Organizasyon:
“Orhan Holding 16. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Orhan Holding tarafından
düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Orhan Holding tarafından gerçekleştirilecektir.

2) Yarışma Kategori ve Bölümleri:
Yarışma Sayısal (dijital) kategoride ve üç bölümde gerçekleşecektir.
a) Siyah-Beyaz (Geleneksel Fotoğraf)
b) Renkli (Geleneksel Fotoğraf)
c) Deneysel (Renkli veya Siyah-Beyaz)

3) Konu:
Bu yıl konumuz “Paylaşmak” dır.
Paylaşmanın, sahip olduklarımızı azaltmayıp çoğaltığını, yiyecek gibi sadece somut objelerin değil
sevdiklerimize sarılarak, can kulağı ile dinleyerek, birlikte gülüp ağlayarak sevinç, hüzün ve
mutluluğun da paylaşınca yaşamı daha anlamlı kıldığını herkes hayatı boyunca bir parça
deneyimlemiştir. Yarışmamızın bu yılki konusunu canlılar arasındaki her türlü paylaşımın fotoğraf
sanatının dili ile ifade edilerek somutlaştırılmasına ayırdık.
Katılım Koşulları:
a) Katılım ücretsizdir.
b) Her bölüme en çok 4 (dört) fotoğraf ile katılınabilir.
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c) Yarışma seçici kurul üyeleri, yarışma sekreteryası görevlileri, TFSF temsilcisi ile birinci
dereceden akrabaları dışında, dünyanın her yanından tüm profesyonel ve amatör
fotoğrafçılara açıktır.
d) Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını
göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar.
e) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri
dışında hareket ettiği anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır.
f) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.
g) Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ENG 13.
maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir ve yeri boş bırakılır. Ödül alan
katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül,
unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi
gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı
doğurmaz.
h) Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam
eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
i) FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya
gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun
tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri
kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri
sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin
çözümüne yönelik FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı
gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen
fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak
tutulması tavsiye edilmektedir. (*)
j) Orhan Holding, gerekli gördüğü durumda katılımcılardan fotoğrafların asıl dosyalarını
isteyebilir.
k) Yarışma sonucu Orhan Holding’in http://ipc.orhanholding.com ,

www.orhanholding.com ile TFSF’nin https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde
yayınlanacak adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile
bildirilecektir.
Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek
olası sorunlardan TFSF sorumlu olmayacaktır.
m) Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları geçerli olacaktır.
l)

4) Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı:
a) Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Orhan Holding arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar
sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip
olunacak ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
b) Yarışmaya katılan yarışmacılar, ödül ve sergileme alan fotoğraflarının Orhan Holding
tarafından sergi ve kataloglarda kullanılmasını kabul ederler.
c) Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça
yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı
ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, Orhan Holding fotoğrafların başka amaçlar
için kullanılmasına izin vermez.
d) 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.
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e) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
f)

Eser gönderenler gönderdikleri eserlere ilişkin gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış
olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve
taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Orhan Holding sorumlu
olmayacaktır.

g) Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri adreslerine gönderilecektir.
Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Orhan Holding sorumluluk taşımayacaktır.
h) Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal
albüm hazırlanacak ve Aralık 2020’den itibaren http://ipc.orhanholding.com ,
www.orhanholding.com internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, http://ipc.orhanholding.com
, www.orhanholding.com internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda
sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar
https://tfsfonayliyarismalar.org/web sitesi ile TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Instagram,
Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF sayısal Almanak 2020 de kurumumuza ayrılan
sayfalarda yer alacaktır.
j) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren
sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
k) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir
projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD
4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
l) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve
TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli
olacaktır.
m) Katılımcılar; http://ipc.orhanholding.com adresine üye olmak ve fotoğraflarını
i)

yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu
şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

5) Katılım
a) Katılımlar http://ipc.orhanholding.com web sitesi üzerinden olacaktır ve yalnızca bu
adresten gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.
Fotoğrafların uzun kenarı minimum 2500 piksel olmalıdır.
Fotoğrafların çözünürlüğü minimum 240 dpi olmalıdır.
Her fotoğrafın dosya boyutu maksimum 4MB olmalıdır.
Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim,
imza, logo ve tarih vb bilgiler olmamalıdır.
f) Yarışmaya gönderilen her fotoğraf isimlendirilecektir.
g) Fotoğraflar jpg/jpeg dosya formatında gönderilmelidir.
b)
c)
d)
e)

6) Kayıt ve fotoğraf yükleme adımları:
a) Açılış sayfasındaki “Kayıt” bağlantısıyla ekrana gelecek olan form doldurulmalı ve sonrasında
ipc@orhanholding.com adresinden e-postanıza gelen kayıt linkini kullanarak kayıt işlemi
tamamlanmalıdır.
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b) Son katılım tarihine kadar belirlediğiniz kullanıcı adı ve parola ile kişisel katılımcı sayfanıza
girerek, fotoğraf yükleme, değiştirme, silme işlemlerini yapabilirsiniz.

7) Ödüller (Her bölüm için):
FIAP Altın, Gümüş, Bronz Madalyaları, FIAP Mansiyonları (plaket) (4 adet),
TFSF Altın, Gümüş, Bronz Madalyaları,
Orhan Holding Özel Ödülü (plaket),
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (plaket) (Toplamda en fazla sergileme ve ödül alan
katılımcıya verilecektir).
Sergileme (Her bir kategori için en fazla 11 eser seçilebilir).

8) Sonuçlar, 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren http://ipc.orhanholding.com,
www.orhanholding.com ve https://tfsfonayliyarismalar.org/web sayfası aracılığıyla
duyurulacaktır.

9) Seçici Kurul Üyeleri:
Siyah – Beyaz
Ayşegül Orhan
Hüseyin Sarı, ESFIAP
Kemal Kaya, EFIAP/b
Renkli
Necla Orhan
Şemi Ayatar, EFIAP
Turgut Tarhan
Deneysel
Güler Ertan
Ayşen Küçüka
Metin Aras, EFIAP
10) TFSF Temsilcisi: Cengizhan Günesen

11) Yarışma Takvimi:
Son Katılma Tarihi

: 01 Kasım 2020

Değerlendirme

: 07 Kasım 2020
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Sonuç Bildirim Tarihi

: 12 Kasım 2020

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı

: 19 Aralık 2020

Ödül Gönderimi

: 01 Şubat 2021

(Sayısal katalog hazırlanacak ve katılımcılara eposta ile gönderilecektir)

Sergi için büyük boy baskılar Orhan Holding tarafından yaptırılacaktır.

12) Yarışma Sekreteryası/İletişim:
Orhan Holding A.Ş. (Merve Baltacı)
ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI - 2020
Ovaakça Çeşmebaşı Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. No: 661
Osmangazi 16335 Bursa/Türkiye
Telefon

: +90 224 280 4900

Faks

: +90 224 267 1444

E-posta : ipc@orhanholding.com

13) Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation
of Turkey tarafından TFSF 2020-056 ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı
Federasyonu/Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP) tarafından FIAP
2020 / 519 numara ile onaylanmıştır.
14) Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

(FIAP 2020-519)
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FIAP Geleneksel Fotoğraf (Traditional Photo) Tanımı:
Geleneksel Fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın
gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama (cropping) dışında orijinal
fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.
Kamerada veya çekimden sonra yapılmış HDR (High Dynamic Range) veya focusstacking teknikleri ile yapılmış fotoğraflar kesinlikle yasaktır.

FIAP Siyah-Beyaz (monochrome) Fotoğraf Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye
(beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen
tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz
kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak
yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya
da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve
renkli kategorisine dahil edilir.
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