İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası
Fotoğraf Yarışması
GİRİŞ:
2012 yılından beri düzenlenen İFSAK Kupası Fotoğraf Yarışması’nın adı, 2015 yılından itibaren
Yönetim Kurulu kararıyla “İFSAK Baha Gelenbevi Kupası” Fotoğraf Yarışması olarak değiştirilmişti.
Ülkemizin, fotoğraf ve sinema alanlarında hizmet veren en köklü derneği olan İFSAK fotoğraf
sanatına katkıda bulunmak üzere İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası’na tüm fotoğraf severleri davet
ediyor.
2017 yılında, İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası’na hoş geldiniz.
İFSAK Baha Gelenbevi Kupası GENEL TANITIMI:
 İlki 2012 yılında düzenlenen İFSAK Baha Gelenbevi Kupası her yıl düzenlenmektedir.


İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası’nda detayları 2 ve 3. sayfada bilgilerinize sunulacak 3 bölüm
olacaktır. Bu bölümler;
- Fotoğraf Gösterisi; Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz,
- 7 (yedi) fotoğraflık fotoğraf serisi; “Seri A – Sayısal: Renkli”,
- 7 (yedi) fotoğraflık fotoğraf serisi; “Seri B – Sayısal: Siyah-Beyaz”.
Kategorilerde aynı fotoğraflar ile kadraj farklılıklarına sahip görüntüler kullanılamaz.



İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası’nda katılımcı olarak yer alabilmek için yukarıda belirtilen 3
bölümün tamamına katılım şartı aranacaktır.
Yukarıda ana başlıkları verilen ve şartnamenin 3. ve 4. sayfalarında detay bilgilerini göreceğiniz
bölümler için değerlendirmeleri 3 kişilik seçici kurul/jüri gerçekleştirecektir.
Her bölümde katılımcılar, seçici kurul/jüri üyelerinden 1-10 arası bir puan alacaklardır.
3 bölümün değerlendirilmesi seçici kurul/jüri tarafından tamamlandığında, toplamda 24 ve üzeri
puan alan katılımcılar İFSAK Baha Gelenbevi Kupası ile ödüllendirilecektir.
Her yıl tekrarlanacak olan İFSAK Baha Gelenbevi Kupası’nı zaman içinde birden fazla kez
kazanmış yarışmacıların alabilecekleri ödüller aşağıda belirtilmiştir;
o İki kez İFSAK Baha Gelenbevi Kupası alan katılımcılara; İFSAK Bronz Madalya;
o Üç kez İFSAK Baha Gelenbevi Kupası alan katılımcılara; İFSAK Gümüş Madalya;
o Dört kez İFSAK Baha Gelenbevi Kupasıalan katılımcılara; İFSAK Altın Madalya.
Bronz, Gümüş ve Altın madalya kazanabilmek için birbirini takip eden yıllarda İFSAK Baha
Gelenbevi Kupası’na katılım ve başarı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani; her yıl, üst, üste
başarılı olma şartı aranmamaktadır.
Her yıl, kupa veya madalya almaya hak kazanan katılımcıların gösterileri İFSAK salonlarında
izleyiciler ile buluşacak, Seri A ve Seri B fotoğraflarının baskıları İFSAK tarafından
gerçekleştirilip İFSAK sergi salonlarında sergilenecektir.
İFSAK Baha Gelenbevi Kupası, bireysel ve grup olarak katılıma açıktır. Gruplar en fazla 3
kişiden oluşabilir. Grup olarak yapılacak başvurularda Kupa’nın 3 bölümünde de tüm grup
katılımcılarının fotoğrafının yer alması zorunluluğu bulunmaktadır.
İFSAK Baha Gelenbevi Kupası’na katılım ücretsizdir.
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İFSAK 1, 2, 3, 4 ve 5. Baha Gelenbevi Kupası Sonuçları (Alfabetik sıra ile):
Gümüş Madalya (3 Kez Kupa) alanlar:
Burak ŞENBAK (2012, 2013, 2014)
Özkan SAMİOĞLU (2012,2013, 2014)
Bronz Madalya (2 Kez Kupa) alanlar:
Kıvanç ŞEN (2013, 2014)
Başarılı olanlar (1 Kez Kupa alanlar):
Bekir TUĞCU (2012)
Erol MOLLAİBRAHİMOĞLU (2012)
Erol SESİ (2012)
Fatih BALKAN (2012)
Hasan YELKEN (2012)
M. Serdar ÖZBAY (2013)
Mehmet Serhat GÜRSOY (2012)
Tuğba KIRALLI (2013)
Ergün KARADAĞ (2014)
Günel GÜLDAĞI (2014)
Aylin ÖZTÜRK (2016)
2017 YILI, İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası
Fotoğraf Yarışması Detayları
KATILIM:
Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcileri ve birinci dereceden
akrabaları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. TFSF Kısıtlamalılar Listesinde olan
katılımcılar bu yarışmaya katılamaz.
BÖLÜMLER:
İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası Fotoğraf Yarışması’nda üç bölüm bulunmaktadır. Katılımcıların
her üç bölüme de katılıp yarışması zorunludur.
1.



FOTOĞRAF GÖSTERİSİ – Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz
Konu; Serbest
Teknik Özellikler:
o Gösteri sunumuna ait genel bir kural yoktur.
o Gösteri, katılımcının kendisinin belirleyeceği akış içinde müzikli veya müziksiz, konuşmalı
veya konuşmasız, yavaş veya hızlı olarak sunulabilir.
o Gösterinin toplam süresi 5 (beş) dakikayı (üçyüz saniyeyi) aşmamalıdır.
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o Gösterinin başında veya sonunda veya katılımcının belirleyeceği yerlerde gösterinin ismi,
gösteri ile ilgili bilgiler, müzik kullanılması durumunda eser sahibinin ve eserin ismi katılımcının
tercihine göre yer alabilir. Katılımcının ismi gösteri içeriğinde yer alamaz.
o Gösteri, 1920 x 1440 pixel boyutlarında ve PC’lerde izlenebilecek teknik özelliklerde
hazırlanmalıdır.
o Gösteri dosyasına verilecek isim; 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin;
012345 – bkz. katılım formu)
2.


Fotoğraf Serisi A – Sayısal: RENKLİ
Konu: Sahte



Seri fotoğraflar, konuda belirtilen detayları kapsayacak 7 (yedi) adet fotoğraftan oluşacak ve
konu bütünlüğü aranacaktır.
Fotoğraflar Renkli olarak sunulacaktır.
Fotoğraf Boyutları; Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve
12 sıkıştırma kalitesinde olarak sunulmalıdır.
Fotoğraflara verilecek isim; Fotoğraf serisi indisi, 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu
(Örneğin; 012345 – bkz. katılım formu) ve sıra numarası. Örneğin; A-012345-01.jpg, A012345-02.jpg, ... , A-012345-10.jpg.







Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.

3.


Fotoğraf Serisi B – Sayısal: Siyah-Beyaz
Konu: Asıl



Seri fotoğraflar, konuda belirtilen detayları kapsayacak 7 (yedi) adet fotoğraftan oluşacak ve
konu bütünlüğü aranacaktır.
Fotoğraflar Siyah-Beyaz olarak sunulacaktır.





Fotoğraf Boyutları; Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve
12 sıkıştırma kalitesinde olarak sunulmalıdır.
Fotoğraflara verilecek isim; Fotoğraf serisi indisi, 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu
(Örneğin; 012345 – bkz. katılım formu) ve sıra numarası. Örneğin; B-012345-01.jpg, B012345-02.jpg, .., B-012345-10.jpg.



Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:
 Fotoğraf gösterisi, Fotoğraf Serisi A ve Fotoğraf Serisi B bir CD/DVD’ye kaydedilecektir.



Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması ve bu
dosyanın gönderilecek CD/DVD’ye eklenmesi gerekmektedir.
CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Katılımcı ismi
yazılan CD/DVD’ler yarışma dışı bırakılacaktır.



Katılım formundan ayrıca döküm alınacak ve CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfa konulacak,
zarfın üzerine; “İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası Katılımı İçindir” ibaresi ile katılımcının 6
rakamlı rumuzu yazılacaktır.
 Bu zarf, başka bir kapalı zarfa konularak aşağıdaki adrese gönderilecektir;
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
Çetin Kaya dikkatine
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İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2
Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212-292 42 01
DEĞERLENDİRME:
 Her bölüm (fotoğraf gösterisi, fotoğraf serisi A ve fotoğraf serisi B), 3 kişilik seçici kurul/jüri
tarafından değerlendirilecektir.
 Seçici Kurul/Jüri, değerlendirmesini yaparken her bölümdeki her katılımcı için 1-10 arasında
bir puan verecektir.
 Seçici Kurul/Jüri çalışmalarını tamamladıktan sonra katılımcıların puanları toplanacak ve
toplamda 24 puan ve üzerinde puan alan katılımcılar İFSAK Baha Gelenbevi Kupası’nı almaya
hak kazanacaklardır.
DİĞER HUSUSLAR:















Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Elenen CD/DVD’ler TFSF
Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası’na katılım ücretsizdir.
Fotoğraf gösterisi ve fotoğraf serilerinde (A ve B) katılım formunda belirtilen aynı rumuz
kullanılacaktır.
Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir
sınırlama bulunmamaktadır.
Kupa’da başarılı olan gösterilerin ve fotoğrafların kullanım hakkı eser sahiplerine ve eğitim ve
tanıtım amaçlı olarak İFSAK’a ait olacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için
verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İFSAK, çeşitli yayınlarda veya medyada
gösteri ve fotoğrafların paylaşımını eser sahibinin adını belirterek kullanabilecektir. Ayrıca
kupa alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2018’de de yer alacaktır.
Önceki yıllarda İFSAK Baha Gelenbevi Kupası’nda derece almış (kupa, madalya) fotoğrafların
katılımı kesinlikle kural ihlali olarak sayılacaktır. Ulusal veya Uluslararası yarışmalarda ödül
almış fotoğrafların katılımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin
alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm
hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu
yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
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gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz;
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
İFSAK BAHA GELENBEVİ KUPASI, her yıl gerçekleşeceği için bu şartnamenin ilk
bölümündeki GENEL TANITIM bilgileri dikkatle okunmalıdır.
Kupa almaya hak kazanan katılımcıların gösterileri ve fotoğrafları, daha sonra duyurulacak
takvime göre İFSAK salonlarında izleyiciler ile buluşacaktır.
Fotoğraflar İFSAK tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir baskı ücreti tahsil
edilmeyecektir.
Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İFSAK arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu
olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası’na katılan yarışmacılar, yarışma koşullarını okumuş ve kabul
etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe
girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

SEÇİCİ KURUL/JÜRİ (Alfabetik sıra ile):
Merih AKOĞUL
Fotoğrafçı
Ömer ORHUN
Fotoğrafçı
Tanju AKLEMAN
İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı, Fotoğrafçı
TFSF TEMSİLCİSİ: Çetin KAYA
KUPA TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi
Seçici Kurul/Jüri Değerlendirmesi
Seçici Kurul Karar Toplantısı
Sonuçların Açıklanması
Ödül töreni, Sergi ve Gösteriler

: 31.12.2017 saat 17.00 (TSI)
: 13 - 19.01.2018
: 20.01.2018
: 24.01.2018
:-

KUPA SONUÇLARININ DUYURUSU:
Kupa sonuçları www.ifsak.org.tr ve www.tfsf.org.tr
katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

adreslerinden duyurulacak; ayrıca tüm

İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin Kaya
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2, Beyoğlu/İstanbul
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Tel: 0212-292 42 01, 0212-292 18 07
E-Posta: iletisim@ifsak.org.tr
Bu yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından “TFSF 2018-006” numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.

(TFSF 2018-006)

Eki:
İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası Fotoğraf Yarışması Katılım Formu.
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İFSAK 6. Baha Gelenbevi Kupası
Fotoğraf Yarışması
Katılım Formu

RUMUZ:

Grup Katılımcı isimleri:
Adı (Grup Adına)

: ..................................................................................

SOYADI (Grup Adına)

: ...................................................................................

Üye Olduğu Dernek : ...................................................................................
E-posta (Grup Adına)

: ........................................@........................................

Telefon (Grup Adına)

: ....................................................................................

Cep Telefonu (Grup Adına): .............................................................................
Adres (Grup Adına): ..........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Katılımcının (Grup Katılımcılarının) Fotoğrafik Özgeçmişi:
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.
Tarih / İmza (Grup Adına): .............................................................................................................
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