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       FIAP TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSLARARASI YARIŞMA 

 

Covid-19 halk sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Sınırlar kapatılmakta, virüsün yayılmasını engellemek için devletler 
vatandaşlarından evde kalmalarını istemektedir. Bu, daha önce yaşamamış olduğumuz, bir sürü toplumsal yan etkisi 
olabilecek bir gelişmedir. Bir veya iki gün evde kalmak kolay gibi gözükse de, insanların birkaç hafta hatta belki daha uzun 
süre evde kalması çok daha zor olacaktır. Bu duruma hazırlıklı değiliz ve ortaya çıkan “boş” zamanımızda ne yapacağımızı 
bilmeyebiliriz.  

FIAP, etkin bir şekilde “EVDE KAL” kampanyasına katılmaktadır. Evde kalınca, fotoğraf çekmekten daha iyi ne olabilir? Bu 
nedenle, FIAP, bu dönemde evde çekilen fotoğraflarla katılına bilecek, dünyadaki tüm fotoğrafçılara açık uluslararası bir 
fotoğraf yarışması düzenleme kararı almıştır. Yarışma ücretsizdir. Diğer yandan, FIAP, yarışmaya katılan her fotoğrafçı 
için corona virüs üzerine çalışan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen bir uluslararası kuruluşa ödeme yapacak.   

 

     Yarışma Kuralları: 

1) Yarışma ücretsizdir. 
2) Yarışma, hem renkli hem Siyah-Beyaz fotoğrafların kabul edileceği tek bölümden oluşmaktadır. 
3) Konu serbesttir ancak fotoğraflar 15 Mart 2020’den sonra fotoğrafçının tecrit edildikleri yerde çekilmiş olmalıdır. 
4) Her fotoğrafçı en fazla 4 fotoğrafla katılabilir. Dijital dosyalar JPEG formatında, 8 bit, RGB, uzun tarafı 1920 

piksel, 300 dpi olmalıdır. Her bir dosyanın boyutu 4MB’ı geçmemelidir. 
5) Her bir fotoğrafa isim verilmelidir. “Untitled”, “No Title” (İsimsiz) gibi verilen isimler kabul edilmeyecektir. 

Fotoğrafların üzerinde hiçbir şekilde isim, imza vb yazı olmamalıdır.  
6) Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2020. 
7) Jüri: FIAP Yönetim Kurulu. Jürinin puanlama tarihi: 5 Haziran 2020. Yukarıdaki Yarışma Şartları’na uymayan 

fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 



8) Sonuçlar: 10 Haziran 2020. Her yarışmacıya e-mail ile, gönderdiği fotoğraflarla ilgili bir sonuç raporu 
gönderilecek. Tüm sonuçlar yarışma sitesine yüklenecek. 

9) FIAP, web sitesinden indirilebilecek, pdf formatında bir katalog yayınlayacak. Fotoğraflar uygun görülürse, halk 
sağlığının tehlikede olduğu bu zor zamanları hatırlamak için FIAP bir fotoğraf kitabı yayınlayabilir. Bu durumda, 
fotoğrafçılardan yüksek çözünürlükte dosyalar istenebilecektir. 

10) FIAP 10 özel ödül verecek. En büyük ödül, düzenlenecek ilk FIAP Photo Meeting etkinliğine bir kişilik katılım 
ücreti (yol ücreti dahil değildir) olacaktır. 

11) Bu yarışma, “FIAP Patronajlı – FIAP Onaylı Yarışmalar” kategorisinde değil, “FIAP Auspices – FIAP Onaylı 
Etkinlikler” kategorisindedir. Yani, bu yarışmadan alınan ödüller, FIAP unvanları başvurusunda geçerli değildir. 

12) Yarışmaya katılanlar fotoğraflarını www.fiap-westayhome.net sitesine yüklemelidirler. 

 

   TELİF HAKLARI – FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI – KİŞİSEL BİLGİLER 

Yarışmaya gönderilen tüm fotoğraflar FIAP arşivlerinde saklanacaktır. FIAP, ticari olmayan şekilde, reklam amacıyla ve 
fotoğrafçının adını belirterek gönderilen fotoğrafları kullanabilir. Bunun için fotoğrafçıya herhangi bir ödeme 
yapılmayacaktır. Ancak kolaj yapılan fotoğraflarda fotoğrafçının adı gözükmeyebilir. Fotoğrafçı tarafından önceden aksi 
bildirilmediği sürece, fotoğraflar dijital albümlerde veya baskılarda kullanılabilir. Fotoğrafçıların manzara, bina veya 
portre çekimleri için her türlü izne sahip olmaları gerekmektedir. Fotoğrafların herhangi bir medyada kullanımında bu 
izinlerden dolayı çıkacak sorunlardan fotoğrafçı sorumludur. Yarışmaya katılarak, fotoğrafçı veya 18 yaştan küçük 
olanların velisi veya vasisi (18 yaşından küçükler için veli veya vasinin imzası gerekir), fotoğrafta görülen kişilerden gerekli 
izni veya yazılı model anlaşmasını almış olduklarını beyan etmiş olurlar. Gerekli görüldüğü takdirde bu izin belgelerinin 
sunulması zorunludur. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar tamamıyla fotoğrafçıya ait olmalıdır. Birkaç fotoğrafın 
birleştirilmesiyle oluşturulmuş fotoğraflar, kullanılan fotoğrafların hepsinin yarışmacıya ait olması şartıyla kabul edilir. 
Herhangi bir bilgi bankasından, bedava fotoğraf sitelerinden ve herhangi başka bir yerden alınmış, her ne şekilde olursa 
olsun başkasına ait bir fotoğrafın kullanıldığı bir fotoğrafla yapılan birleşik fotoğraflar kabul edilmez. Fotoğrafta değişiklik 
yapmak ve bilgisayarda yaratmak: Fotoğraflar yarışmacı tarafından dijital olarak veya başka bir yöntemle değişikliğe 
uğratılabilir. Ancak bir fotoğraf tamamıyla bilgisayarda yaratılamaz. Yaratılmış fotoğrafın tüm fotoğrafik parçaları 
yarışmacıya ait fotoğraflardan oluşmalı ve yarışmacı, tüm bunların telif hakkına sahip olmalıdır. Bu yarışmaya katılarak, 
yarışmacı, eserin tamamen kendisine ait olduğunu (takma isimler kabul edilmez) beyan etmiş olur. Yarışmacı girmiş 
olduğu eserin tamamının veya bir kısmının, FIAP tarafından, hiçbir ücret ödenmeden bu yarışma ile ilgili medyada 
kullanılmasını kabul eder. Buna düşük çözünürlükte web sitesinde yayınlamak da dahildir. FIAP telif haklarının yanlış 
kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu yarışmaya katılarak, yarışmacı ve 18 yaşından küçük yarışmacıların 
velisi veya vasisi, email adresi dahil, vermiş oldukları kişisel bilgilerin FIAP etkinliklerinde kullanılacağını kesinlikle kabul 
etmiş olurlar. Bu yarışmaya girmekle ayrıca yarışmaya katılmanın, fotoğraflar ve fotoğrafçıların isimlerinin Facebook ve 
benzeri sosyal medyalarda yayınlanacağını anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartlar, yarışmacının fotoğrafını bu 
yarışmaya yüklediği andan itibaren geçerlidir. Bu yarışmaya katılmakla, yarışmacı buradaki tüm şartları okumuş olduğunu 
ve kabul ettiğini beyan etmiş olur. Yarışmaya katıldıktan sonra yarışmacının buradaki şartlara itiraz etme hakkı yoktur.  
Bu yarışmaya katılmakla yarışmacı veya 18 yaşından küçük yarışmacıların velisi veya vasisi yarışmaya gönderdikleri 
fotoğraflarla ilgili tüm sorumluluklarını kabul etmiş olurlar ve FIAP’ın herhangi bir telif hakkı, kişisel haklar kanunu, 
yayınlama hakları, zarar ziyan, talep, dava ve benzeri durumlardan muaf olacağını kabul ve taahhüt ederler.   

Anlaşmazlık halinde bu yazının INFO 149/2020 E İngilizce aslı esas alınır.      

 

 
    

 

http://www.fiap-westayhome.net/

