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SİLLE SANAT SARAYI 

3. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI - 2023 

 

2023 / 001 

1. YARIŞMA ADI: Sille Sanat Sarayı Ulusal Fotoğraf Yarışması - 2023.  

SSS ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI TÜRKİYE GENELİNDE HERKESİN KATILIMINA 

AÇIKTIR. 

2. ORGANİZASYON: Sille Sanat Sarayı Ulusal Fotoğraf Yarışması, Sille Sanat Sarayı 

tarafından düzenlenmektedir ve yarışmanın yürütücülüğü Sille Sanat Sarayı tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

3. YARIŞMA KATEGORİLERİ: Yarışma dijital olarak iki kategoride yapılacaktır.  

 A- SERBEST  

 B- O BENİM BABAM  

“Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle…” diye başlayan türküyü bilmeyen ve 
sevmeyenimiz yoktur. Hatta gözyaşı bile dökeriz duyunca, yüreğimizi sızlatır. 
Hayattayken yüce dağlar gibi duran, yokluğu doldurulamayan ancak baba olanların 
anlayabildiği adam. Özverili, kucaklayan, seven, kol kanat geren, duruşu bile çok şey 
anlatan adam. Kadının evimin direği, ışığı diye tanımladığı adamı ışıkla nasıl yazarız 
sizce? Tarlada, fabrikada, atölyede, ofisinde özetle işinin başında, evinde, parkta, 
bahçede, lunaparkta ailesiyle eğlencede. Baba duygusunu öne çıkaran özgün 
fotoğraflarınızı bekliyoruz. 

 
4. FOTOĞRAF BOYUTU: Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, en 

yüksek sıkıştırılmış kalite ve 300 dpi çözünürlükte, büyük boy baskıya elverecek şekilde, 

uzun kenarı en az 1920 piksel ve 4 Mb'den büyük olmayacak boyutta internet sitesine 

yüklenecektir. Sisteme yüklenecek fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem 

tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile jüri 

değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.  
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5. KATILIM KOŞULLARI:   

Yarışma Türkiye genelinde herkesin katılımına açıktır. 

a. Katılımcılar her kategoriye en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek 

değerlendirilir. Aynı fotoğrafın renkli ve/veya siyah-Beyaz versiyonları 

gönderilemez. Eserler renkli, siyah-beyaz veya karışık olabilir.  

b. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir program aracılığı ile 

düzenlenmesine (örneğin Photoshop), manipülasyonuna yönelik sınırlayıcı bir 

şart bulunmamaktadır.  

c. Jüri Üyeleri ile 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.  

d. Yarışmaya sadece https://ulusal.yarismasistemi.com/ adresinden sunulan 

eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul 

edilmeyecektir.  

e. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm 

izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

f. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde 

kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her 

türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.  

g. Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb 

gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda 

gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek 

anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt 

etmektedirler. Sille Sanat Sarayı bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.  

h. Jüri, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanabilir.  
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i. Fotoğraflar yüklenirken sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması 

halinde yarisma@sillesanat.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi 

halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu e-mail adresi sadece fotoğraf 

yükleme problemiyle ilgili kullanılabilecektir; bu mail adresine fotoğraf 

gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım 

kesinlikle kabul edilmez.  

j. 2021 ve 2022 yıllarında düzenlenen ilk iki yarışmada ödül almış ve sergi için 

seçilmiş olan fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz. 

k. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Sille Sanat Sarayı 

sorumlu olmayacaktır.  

l. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası anlaşmazlıklarda Sille Sanat 

Sarayı kararları geçerlidir.  

m. Tüm katılımcılara ödül almış ve sergilemeye değer bulunmuş eserlerin yer 

aldığı bir dijital albüm/gösteri, sonuçların açıklanmasının ardından 6 ay boyunca 

https://sillesanat.com/       adresinden dijital olarak indirilmeye hazır tutulacaktır. 

 

6. YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI: 

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Sille Sanat Sarayı arşivinde saklanacaktır. Bu 

fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile Sille Sanat Sarayı tarafından 

haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilecek ve ayrıca bir 

telif ücreti ödenmeyecektir. 

Sille Sanat Sarayı ödül ve sergileme alan fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı 

evrakında, dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, 

elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak 

serbestçe kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan 

verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını 

men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi 

manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

https://sillesanat.com/


 4 / 5 

Sille Sanat Sarayı, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için 

kullanılmasına izin vermez. 

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. 

Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden 

itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir. 

Katılımcılar; fotoğraflarını 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.  

7. KATILIM ÜCRETİ:  

YARIŞMAYA KATILIM ÜCRETSİZDİR. 

8. ÖDÜLLER:  

Sille Sanat Sarayı Özel Ödülü (İki kategori toplamında en fazla kabul (sergileme) + 

ödül alan fotoğrafçıya verilecektir. Eşitlik durumunda fotoğrafların toplamda aldığı 

puanlara göre salon başkanı tarafından karar verilecektir.)  

Her kategori için; 

Sille Sanat Sarayı Altın Madalya 

Sille Sanat Sarayı Gümüş Madalya 

Sille Sanat Sarayı Bronz Madalya 

Sille Sanat Sarayı Mansiyon ( 6 Adet) 
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      9. YARIŞMA TAKVİMİ:  

Son gönderim tarihi  : 31 Mayıs 2023, saat 23:59 

Jürinin toplanması   : 10 Haziran 2023 

Sonuçların açıklanması :  18 Haziran 2023 

Sergi ve Ödül Töreni  : 18 Haziran 2023 –Sille Sanat Sarayında yapılacaktır,  

Yarışma Sonuçları  https://sillesanat.com/ adresinde 18 Haziran 2023 tarihinde 

duyurulacaktır.  

 

10. JÜRİ ÜYELERİ: 

 

11. Yarışmamız, Sille Sanat Sarayı (SSS) tarafından onaylanmıştır.  

SSS Onay No: 2023 – 001 

12. YARIŞMA SEKRETERİ: 

Hasan Hüseyin Ünal 

sillesanat@sillesanat.com +90.542.7342 888    

Yarışma web sitesi: https://ulusal.yarismasistemi.com/ 

 

ADI & SOYADI 

 

UNVAN 

MEHMET TUFAN EFIAP 

AHMET BOZKURT SSS/R 

FEDAİ COŞKUN SSS/R, SSS/WATER, EFIAP/b, PPSA 

FERİDUN KISMET SSS/R, SSS/WATER, EFIAP/b, GPU CR4, GPU HERMES, GPU VIP2 

ABDULLAH VURAL SSS/R, SSS/WATER, AFIAP 

https://sillesanat.com/

