
SKF Türk

11. Fotoğraf
Yarışması

Bir metro istasyonunda metroya yetişmek için koşuştururken 
kulağımıza gelen bir keman sesi, Karadenizin çay bahçelerinden 

göklere yükselen kemençenin tınıları, kalabalık bir caddede veya şehir 
hatları vapurunda kendilerini ve müziklerini duyurmaya çalışan müzik 

tutkunları, görkemli bir konser salonundan klasik müziğin insanı 
kendinden geçiren notaları, devasa stadyumlarda insanın kanını 

kaynatıp durduğu yerde dans ettiren müzik toplulukları...
Ruhumuzun gıdası müziği bize sunan, bize ulaştıran müzisyenler.
SKF Türk 11. Fotoğraf Yarışmasının bu yıl konusu MÜZİSYENLER!

Ruhumuzu besleyen bu ustaların anı yansıtan fotoğraflarını, 
anı yansıtan fotoğraf ustalarından bekliyoruz.

MÜZİSYENLER
SKF Türk 11.Fotoğraf Yarışması



YARIŞMA KOŞULLARI

1. Yarışmaya en fazla siyah/beyaz veya renkli 5(beş) fotoğraf ile 
katılabilinir. Yarışmaya jüri üyeleri ve birinci derece akrabaları ile 
SKF Türk çalışanları ve daha önce başka bir yarışmada ödül almış 
fotoğraflar katılamaz.

2. Yarışmaya katılacak fotoğraflar dijital olarak JPG formatında ve kısa 
kenarı en az 2500 piksel gönderilmelidir. Dijital dosyalar CD, DVD 
veya USB flash diske kaydedilip gönderilmelidir.

3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar; montajlanma yoluyla 
oluşturulmuş ya da orijinal özelliğini bozacak herhangi bir ögenin 
eklenmiş veya var olan bir ögenin çıkartılmış olması durumunda 
yarışma dışı bırakılırlar. Fotoğrafın orijinal özelliğini bozmayacak 
kadrajlamalar, kontrast, aydınlık ve renk ayarı yapılmış fotoğraflar 
kabul edilecektir.  

4. Birden fazla fotoğrafla katılacak yarışmacılar bu fotoğrafları 
aynı CD’ye kayıt edebilirler. CD’ye kayıt edilen fotoğrafların 
isimlendirilmesinde; 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılmalı, 
fotoğraf sahibini belirtecek başka bir işaret bulunmamalıdır. 
Yarışmaya birden fazla fotoğrafla katılan yarışmacı belirlediği 
rumuza sıra numarası eklemelidir. Örneğin 12345–1 gibi. 

5. Yarışmacı katılım formunu eksiksiz doldurduktan sonra kapalı bir 
zarfa koyarak fotoğrafları kayıt ettiği CD, DVD vb. ile birlikte hasar 
görmeyecek şekilde yarışma teslim adresine posta yolu ile veya 
elden göndermelidir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların bulunduğu 
CD, DVD vb. postada kaybolmasından ya da hasar görmesinden 
SKF Türk sorumlu değildir.

6. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların bulunduğu CD, DVD iade 
edilmeyecek,  değerlendirme sonrası bir tutanakla TFSF tarafından 
imha edilecektir. 

7. Yarışmada ödül alan ve sergilenen eserlerin sayısal kopyaları SKF 
Türk arşivine alınacaktır. Bu eserleri SKF Türk, tanıtım amaçlı olarak 
kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına, 
bu fotoğrafları sergileme, albüm ve kataloglarda kullanma hakkına 
sahiptir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği 
izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde 
kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için 
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını 
gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. SKF Türk, eserler 
için katılımcının yukarda verdiği izin/muvaffakat karşılığında ayrıca 
telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser 
sahibi ile SKF Türk olacaktır. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin 
kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. 
Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. 

8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt/yapıtların tümüyle 
kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül 
alan katımcıların, bu beyan ve kabulleri dışında hareket 
ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü 
kazanımları geri alınır

9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine 
ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve 
değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve 
değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı 
yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur 
olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara 
katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. 
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı 
devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar .



Son Katılım Tarihi  2 Eylül 2013 Pazartesi
Seçiciler Kurulu Değerlendirmesi  10 Eylül 2013 Salı
Sonuç Bildirimi 12 Eylül 2013 Perşembe
Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

YARIŞMA ADRESİ

ÖDÜLLER 

SEÇİCİ KURUL

Cengiz Akduman / Fotoğrafçı
Serdar Akyay / Fotoğrafçı
Mahmut Işıkara / SKF Türk Genel Müdürü
Yağmur Kızılok / Fotoğrafçı
Mehmet Teoman / Müzisyen, Fotoğrafçı

Birincilik ödülü 2000,-TL
İkincilik ödülü 1500,-TL
Üçüncülük ödülü 1000,-TL
Sergileme ödülü (27 adet) 100,-TL

Yarışma Koordinatörü Haluk Genç
Eserler posta yoluyla veya elden aşağıdaki adrese gönderilecektir.
Komet Reklam Hizmetleri
Akçam Sokak No: 20 4.Levent 34330 İstanbul
Tel: (0212) 283 10 74  Faks: (0212) 283 56 13
e-mail: skf.foto@kometreklam.com

2013/39

Katkılarından 
dolayı
Kadir Has 
Üniversitesine
teşekkür ederiz.



SKF Türk 11. Fotoğraf Yarışması Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca (2013/39) 
onaylanmıştır. Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır. 
Yarışmaya katılan herkes bu broşürdeki şartları kabul etmiş sayılır.

SKF Türk 11. Fotoğraf Yarışması: MÜZİSYENLER katılım formu

Ad, Soyad  ..................................................................................................

......................................................................................................................

Adres ..................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Telefon ..................................................................................................

GSM ..................................................................................................

e-mail ..................................................................................................

Tarih ..................................................................................................

İmza

1. Fotoğrafın rumuzu  Çekildiği mekan

2. Fotoğrafın rumuzu  Çekildiği mekan

3. Fotoğrafın rumuzu  Çekildiği mekan

4. Fotoğrafın rumuzu  Çekildiği mekan

5. Fotoğrafın rumuzu  Çekildiği mekan


