Genç Beyinler Yeni Fikirler 2018
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

YARIŞMANIN ADI:
“Genç Beyinler Yeni Fikirler 2018 Fotoğraf Yarışması”dır.

KONU:
Yarışmanın konusu “Bilişim ve Toplum” dur.
Bilişim, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde “İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve
toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle
elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi” olarak
tanımlanır. Günümüzde bilişim, bilgi ve iletişim teknolojileri de tek çatı altında toplayan ve bu
teknolojiler arasındaki ilişkiyi vurgulayan bir terim olarak yaygınlıkla kullanılmaktadır.
Bilişim teknolojileri bugün yaşadığımız Bilgi Çağı'nda toplumsal ve ekonomik gelişmenin en
önemli nedenini oluşturmaktadır. Toplumsal alanda, bireylerin kurumlarla ve birbirleri ile
ilişkileri büyük ölçüde bilişim teknolojileri aracılığı yürütülmektedir. Ekonomik alanda, bilgi ve
iletişim teknolojileri yardımıyla üretkenlik ve verimlilik artmakta; katma değerli mal ve hizmet
arzında artışlar yaşanmakta; mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtım süreçlerinde yenilikler
meydana gelmektedir.
Bilişimin en önemli tarafı toplumdur ve bilişim toplumun bilgi ihtiyacının etkin ve verimli bir
şekilde karşılanmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve
bilişim teknolojilerindeki olanaklarıyla bütünleşmesi sonucunda, bugün bilişim hayatımızın
her anında toplumu oluşturan bireylerle birliktedir. Bunun bir sonucu olarak bilişim, biz
bireylerin gereksinim duydukları bilgiye daha kolay erişerek akıl ve bilimin ışığında toplumun
aktif bir üyesi haline gelmesine yardımcı olacak ve sonucunda bilişim toplumunu
oluşturacaktır. Günümüz dünyasında sürdürülebilir bir kalkınmanın en temel yolu bilişim
toplumuna dönüşümde yatar.

AMAÇ:
Yarışmanın amacı bilişim toplumuna dönüşümde, toplumun bilişim teknolojileriyle
etkileşimini görsel unsurları önde tutarak tespit etmek, bu ilişki ve toplumsal değişimi
fotografik bir dille anlatmak, bugün yaşadığımız değişim ve dönüşüm için toplumda bir
farkındalık yaratmaya yardımcı olmaktır.

ORGANİZASYON:
Yarışmanın organizasyonu Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF) Organizasyon Komitesi ve
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından gerçekleştirilir.

YARIŞMA KATEGORİ/BÖLÜMLERİ:
GBYF Fotoğraf Yarışması; Sayısal (dijital) kategoride ve tek bölümlüdür.
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YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI:
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

●
●
●

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma 18 yaşından büyük tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
Yarışmada her türlü sayısal manipülasyon ve kolajlar serbesttir.
Yarışmaya her katılımcı en fazla 4 (dört) adet eser ile katılabilir.
Yarışma sadece Instagram platformu üzerinde düzenlenmektedir.
Yarışmaya katılım için, @GBYF2018FOTOMARATON hesabının takip edilmesi ve
yarışmaya katıldıkları eserin altında #GBYF2018FOTOMARATON ve #GBYF2018
hashtag’lerinin yazılması gereklidir.
Yarışmaya katılan eserlerin daha önce yapılan başka bir yarışmada veya sergide
ödül almamış ya da sergilenmemiş olması gerekmektedir. Aksi durumun tespit
edilmesi kural ihlali sayılır ve yarışmacı diskalifiye edilir.
Fotoğraf ederlerinin tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş ve daha önce
yayınlanmamış olmalıdır.
Kural ihlalinin yarışma sonunda tespit edilmesi halinde, katılımcının elde ettiği ödül,
unvan ve her türlü kazanımları organizasyon ekibi tarafından geri alınır. Ödül yeri
boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal
durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
GBYF Organizasyon Komitesi yarışmayı uzatma, bitiş tarihini erkene alma,
dondurma, iptal etme, yarışma kurallarını ve ödülleri değiştirme hakkını saklı tutar.
Organizasyon Komitesi, bildirim ve duyurularını web sitesi yolu ile yapmakla
yükümlüdür. katılımcıların bu bildirimleri takip etmemesi halinde hak kaybı yaşaması
halinde tüm sorumluluk katılımcıya aittir.
Yarışma şartnamesinde belirtilen yarışmaya katılma koşulları, kuralları ve diğer
maddelere uymayan fotoğraflar kapsam dışı bırakılacaktır.
Şartnamede belirtilmeyen durumlar için GBYF Organizasyon Komitesi kararları ve
web sitesi bildirimleri geçerli olacaktır.
Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır. Ancak
Instagram platformu tarafından yapılabilecek düzenlemeler veya kamu otoritesi
tarafından erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması vb. yaptırımlardan
Organizasyon Komitesi sorumlu tutulamaz.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
●

●

Yarışmacı göndermiş olduğu eserlerin münhasıran sahibi olduğunu, başkasına ait eser
veya eserler ile yarışmaya katılmadığını kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Yarışmaya
katılan fotoğraflarda, hakları üçüncü kişilere ait eser ya da görüntülerin tamamen ya da
kısmen kullanılması kural ihlali sayılır ve durumun tespit edilmesi halinde yarışmacı
diskalifiye edilir. Bu halde organizasyon ekibinin hiç bir hukuki sorumluluğu
bulunmamaktadır. Başkasına ait eserlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması
durumunda meydana gelebilecek telif hakkı ihlalleri nedeniyle tüm hukuki ve cezai
sorumluluk katılımcıya aittir.
Katılımcı, yarışmaya katılan fotoğrafının ödül ya da mansiyon aldığının veya sergileme
için seçildiğinin açıklanmasıyla birlikte, GBYF Organizasyon Komitesi ve Türkiye Bilişim
Derneği’nin, ödül alan eser niteliğindeki fotoğrafların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda
sayılan yayma, çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim mali haklarını kullanma yetkisine
süresiz ve bedelsiz olarak sahip olacağını, yarışma kapsamında verdiği mali hakları
kullanma yetkisi için herhangi bir telif ücreti talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve
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●

●

taahhüt eder. Bu eserler, GBYF Organizasyon Komitesi, TBD tarafından yurtiçi ve
yurtdışı tanıtımlarında; kitap, katalog, reklam, broşür, web sayfası, resmi sosyal medya
hesapları ve benzeri basılı yayınlarda eser sahibinin manevi hakları korunmak suretiyle
kullanılabilir.Bu eserlerin orijinalleri, yarışmacı tarafından gönderildiğinde TBD’nin
arşivinde muhafaza edilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında eser
sahiplerinin, bu eserlerin ve eserlerle ilgili ya da ilişkili kişisel veri niteliğindeki her tür
bilginin muhafazasına, işlenmesine, paylaşılmasına açık onayları bulunmaktadır.
Telif hakkı ihlali sebebi ile TBD ve GBYF Organizasyon Komitesi Üyelerinin herhangi bir
ödeme yapmak zorunda kalması, eseri kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara
uğraması durumunda, ilgili tüm zararları ile üçüncü kişilere yaptığı ödemeler derhal,
nakden ve defaten ilgili yarışmacıya rücu edilecektir.
Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. taleplere
ilişkin sorumluluk katılımcıya aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer
alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb. konularda) gereken yazılı izinlerin
kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun
kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek
ihtilaflarda TBD ve GBYF Organizasyon Komitesi sorumlu olmayacaktır.
Ödül kazanan fotoğrafların ICC profilini de içeren asıl dosyaları (JPG/PNG/TIF/GIF/RAW
formatında) katılımcılardan istenecektir.

DEĞERLENDİRME:
●

●
●
●

●

●

Değerlendirme tek kategoride yapılacaktır. GBYF Organizasyon Komitesi tarafından
görevlendirilecek bir grup Jüri görevi yapacak ve jüri değerlendirmelerinde en çok puan
alan eser ödül kazanacaktır.
Jüri kararları kesindir ve itiraz kabul edilmez.
Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini
değiştirmemeleri gerekmektedir.
Yarışma sonuçları açıklanmadan önce kazananlara Instagram profilleri üzerinden DM ile
ulaşılacak, iletişim ve fotoğraf bilgileri kontrol edilecektir. 3 iş günü içerisinde cevap
alınamayan kullanıcıların yerine yedek kazananlar alınacaktır.
Yarışma sonunda ödül alan eserler GBYF’nin http://www.gbyf.org.tr/ adresinde
yayınlanacak ve duyurulacaktır. Ödül alan eserlerin orijinal boyutundaki fotoğraf
dosyaları aşağıdaki bilgilerle birlikte organizasyon komitesi tarafından talep edilecektir.
o Fotoğraf WeTransfer sitesine yüklenecek ve bağlantı foto@gbyf.org.tr adresine
eposta ile gönderilecektir.
o Yarışmada ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin, aşağıdaki bilgileri
eksiksiz olarak içeren eposta ile foto@gbyf.org.tr başvurmaları gereklidir:
▪ Konu bölümüne “GBYF Fotoğraf Yarışması Ödül Başvurusu” yazılmalıdır,
▪ WeTransfer dosya bağlantısı tam adresi,
▪ Eser sahibinin tam adı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, açık
adresi ve banka bilgileri (nakit ödül kanılmışsa),
▪ “GBYF web sitesinde yer alan Genç Beyinler Yeni Fikirler 2018 Fotoğraf
Yarışması Şartnamesini okuyup, anlayıp, tüm şartları, telif ve kullanım
haklarını ve yükümlülükleri kabul ve taahhüt ederim.” cümlesinin eksiksiz
ve değiştirilmeden yazılıp altına mavi kalemle isim yazılması,
imzalanması ve renkli olarak taranarak epostaya eklenmesi gereklidir.
Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin
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kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ayın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb
herhangi bir talebi olamaz.
Eserlerin gönderilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için GBYF Organizasyon
Komitesi ve TBD sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Başlangıç Tarihi

: 01.03.2018 saat 00.01 TSİ

Son Katılım Tarihi

: 15.05.2018 saat 23.00 TSİ

Jüri Değerlendirme Tarihi: 16-17.05.2018
Sonuçların Duyurulması: 21.05.2018 tarihinde www.gbyf.org.tr sitesinde yayınlanacaktır.
Ödül Töreni Tarihi

: 25.05.2018, GBYF2018 Etkinlik Finalinde.

ÖDÜLLER:
■ Birincilik:

250 TL Hediye Çeki

■ ikincilik:

1 Yıllık Domain + 100TL

■ Üçüncülük: 1 Yıllık Domain + 100TL
■ Mansiyonlar:
●
●

2 Kişiye Sayısal Fotoğraf İşleme Atölyesi
2 Kişiye Uygulamalı Fotoğraf Atölyesi

İLETİŞİM:
Web: www.gbyf.org.tr
E-posta: foto@gbyf.org.tr
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