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KONAKLAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI 
 
PENCEREMDEN KONAKLAR FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 
1. Yarışmanın Adı: Penceremden Konaklar 
 
2. Yarışmanın Amacı ve Konusu:  

a. Yarışma, Konaklar Mahallesi’nin görsel hafızasını oluşturarak önümüzdeki yıllara ve 
nesillere mahallemizi görsel olarak aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. 

b. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, Konaklar Mahallesi’nden; insan, mekan, doğa 
(bitki/hayvan) ile ilgili durum ve davranışı yansıtan konularda olmalıdır. 
 

3. Yarışma Organizasyonu: 
Yarışma, Konaklar Mahallesi Muhtarlığı tarafından Beşiktaş Belediyesi ve Tolyap İnşaat 
A.Ş. işbirliği ile yapılmaktadır. 
 

4. Yarışma Kategori/Bölümleri: 
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli 
veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir 

 Yarışma Koşulları: 
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
b. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Konaklar Mahallesi 'nden görüntüler içermesi 

zorunludur. 
c. Her katılımcı en fazla 3 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya 

katılabilir.  
ç. Yarışma; Konaklar Mahallesi Muhtar ve Azaları dışında Konaklar Mahallesi’nde ikamet 

eden her yaş mahalle sakininin katılımına açıktır. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı 
işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. 
Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır 

d. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) kabul edilmeyecektir. 
Fotoğraf makinesi, cep telefonu, drone vb ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. 
Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin 
ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 

e. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar 
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul 
edilir. 

ğ. Yarışmacılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak 
işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu 
kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında 
bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması 
gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının 
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın 
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan 
fotoğraflar hakkında sorumluluk yarışmacıya aittir. 

f. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm 
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya 
kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve 
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değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali 
sayılır. 

ı. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri 
alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik 
yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı 
doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü 
içerisinde Konaklar Muhtarlığı’na iade edilir. 

g. Konaklar Muhtarlığı, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir 
kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Konaklar Muhtarlığı, iptal ya da erteleme 
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Konaklar 
Muhtarlığı, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin 
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, 
yetkilidir. 

 
5. Telif (Kullanım) Hakkı: 

a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan fotoğrafların yayın, 
kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Konaklar Muhtarlığı’na ait olacaktır. Eserin 
kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici 
kurum Konaklar Muhtarlığı arşivinde saklanacaktır. 

b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış fotoğrafların yarışma 
sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci 
maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü 
maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde 
tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, 
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı 
basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve 
yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması 
durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, 
temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Konaklar Muhtarlığı’na 
izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile 
birlikte Konaklar Muhtarlığı’na ait olacaktır. 

c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve 
sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni 
kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini 
veya bu izin/muvafakat için Konaklar Muhtarlığı ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak 
talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte 
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ç. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait 
olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt 
eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya 
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

d. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde 
herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, 
üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken 
sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder. 

e. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat 
eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, 
fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul 
edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu 
yarışmacıya aittir. 

f. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar Konaklar Mahallesi Muhtarlığı’nın 
web sitesi ve diğer sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım 
amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır.  
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6. Diğer Hususlar: 

a. Fotoğrafların boyutu 15 mb’ı aşmamalıdır. 
b. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma 

Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır.  
e. Katılımcılar; http://www.konaklarmuhtarligi.com  adresine fotoğraflarını yüklemekle 

yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya 
fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine 
sonradan itiraz hakkı yoktur. 

 
7. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi: 

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir 
gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir. 

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi 
http://www.konaklarmuhtarligi.com   adresinden fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek 
gerçekleşecektir. 

c. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden 
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 

d. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde 
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. 

e. Her bir fotoğraf düzenleme kurulu tarafından numaralandırılacak ve değerlendirmeye 
bu numarayla katılacaktır. 
 ğ. İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı 
hatalar oluşması halinde Konaklar Muhtarlığı’nın 0212 282 42 12 no’lu telefonundan iletişim 
kurulmalıdır. 

f. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konaklar Muhtarlığı 
sorumlu olmayacaktır. 

 
8. Seçici Kurul : 

Seçiçi kurul, Konaklar Mahallesi’nde ikamet eden, 18 yaş üstü tüm mahalle sakinlerinden 
oluşacaktır. Jüri değerlendirmesi ONLINE PUANLAMA olarak, 
http://www.konaklarmuhtarligi.com  üzerinden yapılacaktır. 
 

9. Yarışma Takvimi: 
Yarışmanın Başlangıç Tarihi   :  5 Ekim 2022 
Son Başvuru Tarihi   :  14 Ekim 2022 
Oylama Tarihi   :  17-23 Ekim 2022 
 

10. Ödüller-Sergilemeler: 
Birincilik :  FUJiFiLM instax mini 11 Fotoğraf Makinesi Seti 
İkincilik :  Xiaomi Mi Watch Lite Akıllı Saat 
Üçüncülük :  Deyatech L08 3 Eksenli Telefon ve Mobil    
Sabitleyici Gimbal 


