
1 / 4  

              
         

 

 

 

 

        

  

Arbella 

10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 

 

1. YARIŞMANIN AMACI 

 

Arbella Makarna olarak, kurumsal kimliğimizi sosyal sorumluluk ve sanatsal projelerle de pekiĢtirmek üzere 
çıktığımız bu yolda Türk ve dünya fotoğrafçılarını buluĢturan bir platform oluĢturmayı hedeflemekteyiz. 

Bu sene onuncusunu düzenlediğimiz yarıĢmada bu yıl özel bölüm konumuzu "Makarna Tutkusu" olarak 
belirledik. 

Makarna yapılan araĢtırmalar sonucunda tüm dünyada en sevilen yiyecek olarak belirlenmiĢ durumda. Her 
yaĢ ve gelir grubundan insanların binlerce farklı sos kullanarak lezzet kattığı, hem evrensel hem yerel 
olabilen bir lezzet, makarna. Aynı zamanda sağlıklı, besleyici ve eğlenceli bir ürün. ĠĢte bu özellikleri ile 
gerçek bir tutkuya dönüĢüyor. YarıĢmamızın 10.yılında “Makarna Tutkusu” nu, fotoğraf tutkunuzla 
harmanlayarak göndereceğiniz harika eserleri görmek için sabırsızlıkla bekliyor olacağız. 
Ayrıca bu yıl kategorilerimizden bie diğerini; 10.Yıl coĢkumuza istinaden “Kutlamalar&Festivaller” olarak 
belirledik. 
 

2. YARIŞMA KATEGORİ / BÖLÜMLERİ 

 

Arbella 10. Uluslararası Fotoğraf YarıĢması 2020 Sayısal (Dijital) kategoride toplam 3 bölümden 
oluĢmaktadır: 

 

a. Makarna Tutkusu   (Renkli) - (Sayısal) 

b. Kutlamalar&Festivaller  (Renkli veya Siyah-Beyaz) - (Sayısal) 

c. Serbest     (Renkli veya Siyah-Beyaz) - (Sayısal) 

 

3. KATILIM KOŞULLARI 

 

a. YarıĢma, amatör  veya profesyonel fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve 
TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları ve Arbella Makarna çalıĢanları yarıĢmaya katılamazlar. 

b. YarıĢmaya katılım ücretsizdir. 

c. YarıĢmada toplam 3 ayrı bölüm vardır. YarıĢmacılar her bölüme en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler. 

d. Gönderilen fotoğraflar, en fazla 300 dpi çözünürlükte, uzun kenar maksimum 3840 piksel, maksimum 
dosya boyutu 5 MB olan bir jpg / jpeg formatında gönderilmelidir. 

e. YarıĢmacılar, manipülasyon (orijinal fotoğrafın bütünlüğünü bozan ve herhangi bir obje ekleme çıkartma 
iĢlemi) hariç geleneksel veya modern her türlü fotografik tekniği özgürce kullanabilirler. Manipülasyon 
içeren çalıĢmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

f. Siyah-Beyaz fotoğraflar FIAP'ın siyah-beyaz tanımına uygun olmalıdır. “Koyu gri'den (siyah) açık gri'ye 
(beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalıĢma çeĢitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle 
yapılmıĢ siyah beyaz tonlarda bir çalıĢmada monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir 
çalıĢma FIAP yarıĢma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve 
beyaz bir çalıĢma kısmi tonlamalarla ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değiĢikliğe uğratılmıĢ ise 
renkli bir çalıĢma olur ve renkli kategorisine dâhil edilir.” 

g. Tüm bölümler için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. YarıĢmaya baskı veya 
CD/DVD ile fotoğraf kabul edilmemektedir. 
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h. Daha önce Uluslararası Arbella fotoğraf yarıĢmalarında ödül alan fotoğraflar bu yarıĢmaya kabul 
edilmeyecektir. 

i. Fotoğraf üzerinde isim, çerçeve ve paspartu olmamalıdır.  

 

j. Katılımcılar www.arbella.tv adresine internet üzerinden ulaĢarak Arbella 10.Uluslararası Fotoğraf 
YarıĢması’na katılabileceklerdir. 

k. YarıĢmacılar yarıĢmaya katılabilmek için www.arbella.tv sitesine üye olmak ve yarıĢma Ģartnamesini 
onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu iĢaretlemek yolu ile katılımcılar Ģartnamenin tüm koĢullarını 
kabul etmiĢ sayılırlar. 

l. Ġnternet üzerinden yarıĢmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar 
oluĢması halinde iletisim@arbella.tv adresinden iletiĢime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa 
sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaĢayanlar için kullanılacak olup,  
buradan fotoğraf gönderilmesi yarıĢmaya katılmıĢ olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım 
kesinlikle kabul edilmez. 

m. YarıĢma sonuçları www.arbella.tv ile www.tfsf.org.tr internet sitelerinde duyurulacak; ayrıca tüm 
katılımcılara e-posta ile bildirilecektir. 

n. YarıĢmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.arbella.tv internetsitelerinde 
yayınlanacaktır. Ayrıca yarıĢmada ödül,  mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr sitesinde 
ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını 
Almanak 2020’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır. 

o. Katılımcı,yarıĢmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder. 

p. Katılımcı, yarıĢmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 

q. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmıĢ olduğunu, doğabilecek 
anlaĢmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda 
oluĢabilecek anlaĢmazlıklarda Arbella Makarna sorumlu olmayacaktır. 

r. Ödül alan eserlerin kullanım hakları Arbella Makarna ve eser sahibine ait olacaktır. Ödül alan fotoğraflar, 
ödülleri veren firma olan Arbella Makarna tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk 
projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilir. Katılımcılar bu Ģekilde kullanılan fotoğrafları için 
verilen ödülden baĢka her hangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepleri sürmeyeceklerini Ģimdiden 
kabul ederler. 

s. YarıĢmanın 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 koĢul altında, Arbella Makarna fotoğrafların baĢka amaçlar için kullanılmasına izin 
vermez. 

t. YarıĢmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiĢ gibi göstermeye 
ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değiĢikliği yapan katılımcı kural ihlali 
yapmıĢ sayılır. 

 Kural ihlali yapan katılımcılara “TFSF U/UA YarıĢma Düzenleme Standartları Yönergesi 

(TR:  http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf)”nin 
13.Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü 
kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül 
verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. 

u. Haklarında TFSF tarafından verilmiĢ kısıtlılık kararı devam eden ve FIAP kırmızı listesinde yer alan 
katılımcılar bu yarıĢmaya katılamazlar. 

v. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de 
olup bu yarıĢmaya katılan kiĢileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir. 
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w. TFSF, FIAP ve GPU patronajlı bir yarıĢmaya katılmakla yarıĢmacı, FIAP ve GPU üyesi olsun veya 
olmasın, yarıĢmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına 
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiĢ sayılır. TFSF, FIAP ve GPU elindeki bütün 
imkân ve teknikleri kullanarak bu araĢtırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri 
sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi  veya problemin çözümüne yönelik 
TFSF, FIAP ve GPU ile iĢ birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF, 
FIAP ve GPU tarafından yasaklanır ve ismi her Ģekilde teĢhir edilir. YarıĢmaya gönderilen fotoğrafların 
EXIF verilerinin muhtemel soruĢturmaları kolaylaĢtırmak için bozulmamıĢ olarak tutulması tavsiye 
edilmektedir. Bir katılımcının resimleri jüriye ardıĢık olarak sunulmayacaktır. Bir katılımcının dört fotoğrafı, 
dağıtılmıĢ olarak değerlendirmeye sunulacaktır. Fotoğraflar jüri heyetine katılımcı tarafından sunulduğu 
düzende sunulacaktır 

x. Arbella Makarna, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 

y. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Arbella Makarna sorumlu olmayacaktır. 

z. YarıĢmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden itibaren sistemden 90 
(doksan) gün sonra silinecektir. 

aa. ġartnamede belirtilmeyen ya da olası anlaĢmazlıklarda TFSFU/UA YarıĢma Düzenleme Standartları 
Yönergesi ile TFSF/YK kararları geçerlidir. 

bb. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların sunumu 07 Haziran 2020 tarihinden itibaren www.arbella.tv 
adresinden indirilebilecektir. 

 

4. YARIŞMA TAKVİMİ 

YarıĢmaya Katılım BaĢlangıç Tarihi  : 01 Ocak 2020 

Son Fotoğraf Yükleme Tarihi  : 26 Nisan 2020 Pazar günü saat: 23.00 (TSI) 

Seçici Kurul Toplantısı  : 02 - 03 Mayıs 2020 

Sonuç Bildirimi  : 07 Mayıs 2020 

Ödül Alan Eserlerin Web Sitesinde Yayınlanması  : 07 Mayıs 2020 

Digital Katalog PaylaĢımı  : 07 Haziran 2020 

Sergi ve ÖdülTöreni YarıĢma sonrası sergi için tarih ve yeri belirten bir mail ile veya www.arbella.tv adresinde açıklanarak tüm 
katılımcılara bilgi verilecektir. 

 

5. SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre alfabetik sırayla) 

Reha BĠLĠR : (ESFIAP, AFIAP, Hon.SSS, Hon.GĠFSAD, Hon Altınoran, Hon.MOF, Hon SĠFAD, 

  Hon Sureti Alem)   Fotoğraf Sanatçısı - TR 

Erol DOĞANER : (EFIAP, GPU CR2, Hon.SSS, Hon Altınoran) GĠFSAD Kurucu Üyesi - Fotoğraf Sanatçısı - TR 

Ġzzet KERĠBAR : (EFIAP) - Fotoğraf Sanatçısı - TR 

Abdulkadir KÜLAHÇIOĞLU : Arbella Makarna Genel Müdürü - TR 

Haluk UYGUR : (EFIAP) Altınoran DüĢünce ve Sanat Platformu BaĢkanı- TR 

 

Jüri toplantısı en az 3 seçici kurul üyesinin bir araya gelmesi ile yapılır. YarıĢma Jürisi Arbella Makarna Mersin 
merkez binası toplantı salonunda toplanacaktır. 

 

6. TFSF Temsilcisi:  Tahsin Altınok 
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7. ÖDÜL – SERGİLEMELER (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır.) 

FIAP FIAP Altın Madalya ve 750 USD 

FIAP FIAP GümüĢ Madalyave 500 USD 

FIAP FIAP Bronz Madalyave 250 USD 

FIAP Mansiyonlar Her bölümden 6 adet 

FIAP En Ġyi Fotoğrafçı Ödülü Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan fotoğrafçı 

TFSF TFSF Altın Madalya 

TFSF TFSF GümüĢ Madalya 

TFSF TFSF Bronz Madalya 

GPU GPU Altın Madalya ve 750 USD 

GPU GPU GümüĢ Madalya ve 500 USD 

GPU GPU Bronz Madalya ve 250 USD 

GPU Mansiyonlar Her bölümden 6 adet 

Arbella Özel Ödülü Plaket (Tüm bölümlerden 1 adet, Arbella temsilcisi tarafından seçilecektir) 

Sergilemeler Her bölümden en fazla 75 adet 

 

Toplam Para Ödülü  : 9,000 USD 

Toplam ödül ve sergileme : En fazla 290 adet 

 

8. YARIŞMA SEKRETERYASI / İLETİŞİM 

Fatih Emre BULUT 

Arbella Makarna Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

Kazanlı Mah.Cumhuriyet Blv.73/4 

33281Akdeniz-MERSİN/Türkiye 

E-posta durum@durum.com.tr 

E-postaDestek iletisim@arbella.tv 

Telefon +90 324 241 1111 

Faks +90 324 451 3201 

 

YarıĢmamız,Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey, 
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), Uluslararası Fotoğrafçılar Birliği (GPU) tarafından 
onaylanmıĢtır. 

YarıĢma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır. 

 

            

           

      (FIAP 2020/087)      (GPU L200032) 
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