SELÇUKLU BELEDİYESİ
SELÇUKLU FOTOĞRAF FESTİVALİ
FESTİVAL PROGRAMI KAPSAMI
1. FOTOĞRAF SERGİSİ
2. FOTOĞRAF SEMİNERLERİ
3. FOTOĞRAF SUNUMLARI
AYRINTILAR:
1. FOTOĞRAF SERGİSİ
Sosyal medyada yapılacak duyurularla Selçuklu’da yer alan tarihi eserler, sosyal
yaşam merkezleri, sosyal hayat, doğal güzellikler, Selçuklu Belediyesinin çalışmaları,
Kelebek Merkezi gibi konuları yansıtan fotoğraflar istenecek. Belirlenecek jüri
tarafından sergilemeye değer bulunan 50 fotoğraf seçilecek. Seçilen 50 fotoğrafın
sergi için baskısı organizasyon tarafından yapılacak. Seçilen her fotoğraf için 500 TL
telif (satın alma) ücreti ödenecektir. Selçuklu Belediyesi sergi için seçilen
fotoğrafları fotoğraf sahibinin adını belirterek kendi yayınlarında tanıtım amaçlı olarak
kullanabilecek. Selçuklu Belediyesi kullandığı bu fotoğraflar için ayrıca telif ücreti
ödemeyecek. Fotoğrafı sergi için seçilen kişilere katılım sertifikası verilecek.
Fotoğraf sergisi öncelikle Sille’de açık havada yapılacak. Daha sonra 3 ayrı AVM’de
sergilenecek.
SERGİYE KATILIM İÇİN;
Fotoğraflar http://selcuklufestival.com adresine kayıt olduktan sonra “Üye Girişi”
yapılarak sisteme yüklenecektir. Her katılımcı en çok 10 adet fotoğraf yükleyebilir.
Fotoğraflar JPG formatında, 300 dpi çözünürlükte, yatayda maksimum boyutta 3840
piksel, dikey boyutta maksimum 2160 piksel olmalıdır. Her bir fotoğrafın dosya
boyutu maksimum 4 MB boyutunda olmalı ve fotoğraflar yüksek kalitede kayıt
seçeneği ile kaydedilmelidir.
E-posta yolu ile veya CD / DVD kayıtlı fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu kurallara uymayan fotoğraflar elenecektir.
Sergi ile ilgili sorularınızı ufesede@gmail.com adresine mail yazarak sorabilirsiniz.
Katılımcılar sergiye katılım için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.
Sergi için fotoğrafların sisteme yüklenmesi 2 Haziran 2019 Pazar günü akşamı saat
24.00’da sona erecektir. Fotoğrafları sergi için seçilen eser sahiplerine e-posta yolu ile
bilgi verilecek ve seçilen fotoğraflar http://selcuklufestival.com/ adresinde
duyurulacaktır.

2. FOTOĞRAF SEMİNERLERİ
Festival programı içinde 3 farklı konuda halkın katılımına açık, ücretsiz eğitim
seminerleri düzenlenecek. Katılımcılara festival boyunca ilgili konularda eğitim
verilecektir. Eğitim seminerleri bitiminde tüm katılımcılara sertifika verilecek.
SEMİNER KONULARI:
 FOTOĞRAF VE SANAT
 FOTOĞRAFTA FELSEFE
 GEZİ FOTOĞRAFININ PÜF NOKTALARI

3. FOTOĞRAF SUNUMLARI
Festival kapsamında 15 fotoğraf sunumuna yer verilecek. Sunumlar halka açık ve
ücretsiz olarak yapılacak. Festivale davet edilen üç usta fotoğraf sanatçısı her sunum
sonrasında sunumlar hakkında yorumlar yaparak fotoğrafa ilgi duyan kişilerin fotoğraf
bilincinin gelişmesine katkıda bulunacak.
SUNUMLARIN SEÇİMİ:
Selçuklu Fotoğraf Festivalinde “Fotoğraf Sunumları” bölümüne isteyen herkes
katılabilir. Etkinliğe sunumları ile katılmak isteyenlerin maksimum 6 dakika
uzunluğundaki fotoğraf sunumlarını selcuklufotofest@gmail.com adresine wetransfer
aracılığı ile göndermesi gerekmektedir.
Her katılımcı en çok 1 tane sunum gönderebilir. Bir taneden fazla sunum gönderen
katılımcıların sadece ilk sunumları değerlendirmeye alınacaktır.
Etkinlik programı içinde gösterilecek olan her sunum için 250 TL telif ücreti
(satın alma) ödenecektir. Selçuklu Belediyesi seçilen sunumları sunum sahibinin
adını belirterek kendi yayınlarında tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir. Selçuklu
Belediyesi kullandığı bu sunumlar için ayrıca telif ücreti ödemeyecektir. Fotoğrafı
sergi için seçilen kişilere katılım sertifikası verilecek.
Konya dışından sunumu seçilen sanatçıların Konya’ya geliş – gidiş yol ücreti,
konaklama ve yemek giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.



Konu; Serbest
Teknik Özellikler;
o Gösteri sunumuna ait genel bir kural yoktur.
o Gösteri, katılımcının kendisinin belirleyeceği akış içinde müzikli veya
müziksiz olarak, konuşmalı veya konuşmasız olarak, yavaş veya hızlı olarak
sunulabilir.
o Gösterinin toplam süresi tüm turlar için +/-30 saniye esneklik payı hariç
maksimum 6 dakika arasındadır.
o Gösterinin başında veya sonunda veya katılımcının belirleyeceği yerlerde
gösterinin ismi, gösteri ile ilgili bilgiler, müzik kullanılabilir. Müzik
kullanılması durumunda eser sahibin ve eserin adı gösteri içerisinde yer
almalıdır.

o Gösteriler, PC’ye bağlanmış 1920 x 1080 piksel çözünürlükte projeksiyonda
izleneceği için gösteri hazırlanırken buna dikkat edilmelidir. Gösteri
dosyasının formatı; avi, mpg, mp4, mov, wmv, exe (Proshow programını
kullananlar için) olabilir.












ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:
Fotoğraf gösterisi kaydedilirken verilecek isim; “rumuz-gösteri adı” olacaktır.
Örneğin; “012345-kopruler”.
Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması
ve bu dosyanın gönderilecek dosyalara eklenmesi gerekmektedir. Dosyaya verilecek
isim; rumuz-katılım formu”. Örneğin “012345-katılım formu”.
Katılımcılar, ayrıca gönderecekleri dosyaların içine 1 adet, üzerinde gösteri adı yazılı
olan ve gösterilerinden seçecekleri fotoğrafı kaydedip göndereceklerdir. Bu fotoğrafın
teknik özellikleri; jpg formatında, kısa kenar en az 2.000 pixel, 300 dpi, en yüksek
sıkıştırma kalitesinde. Fotoğrafa verilecek isim; “rumuz-referansfoto” olacaktır.
Örneğin; “012345-referansfoto. jpg”.
Katılımcılar dilerlerse bir “word” dökümanına gösterileri ile ilgili bilgileri yazıp,
gönderecekleri dosyalara ekleyebilirler. Bu dosyaya verilecek isim; “rumuz-gösteri
bilgisi.doc” olacaktır. Örneğin;”012345-gösteribilgisi.doc”. Bu dosyanın
gönderilmesi bir zorunluluk değildir.
Gösteri, katılım formu, tanıtıcı fotoğraf (referans foto) ve (varsa) gösteri tanıtım bilgisi
“WeTransfer” aracılığı ile selcuklufotofest@gmail.com adresine gönderilecektir.
E-posta yolu ile veya CD / DVD kayıtlı sunumlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Gönderi yapılmadan önce tüm dosyaların “winzip” veya “winrar” programları ile
sıkıştırılması ve bu şekilde gönderilmesi önerilir.

SELÇUKLU BELEDİYESİ
SELÇUKLU FOTOĞRAF FESTİVALİ
SUNUM KATEGORİSİ
KATILIM FORMU

RUMUZ:

ADI

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

SOYADI

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

E-POSTA

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

TELEFON

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

CEP TELEFONU

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

ADRES

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

Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.

TARİH / İMZA : .............................................................................................................

