
  FOTOĞRAF MERCEĞİMDEN HADİSLER YARIŞMASI  

 Özel Şartname 

1. Yarışmaya konu olan fotoğraflar üzerinde oynama yapılmamalı; doğal görünümlü 

olmalıdır. Herhangi bir photoshop, çerçeveleme ve renkler üzerinde değişiklik 

belirlenen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

2. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve 

çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.  

3. Katılım ücretsizdir. 

4. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm 

izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İzinsiz çekilen fotoğraflardan 

müftülüğümüz sorumlu değildir. Sorumluluk tümüyle katılımcıya ait olur.  

5. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde 

kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü 

müdahale ve değişiklikler fotoğrafın elenmesine sebep olacaktır.  

6. Fotoğraflar, Bakırköy İlçe Müftülüğünün bakirkoymuftulugu@gmail.com e-posta adresine 

gönderilecek olup dereceye girmesi halinde fotoğrafın orjinal hali usb bellek içerisinde   ve 

şartname metni de ıslak imzalı (reşit olmayanların veli imzasıyla birlikte) olacak şekilde 

Bakırköy İlçe Müftülüğü ‘ne elden teslim edilecektir. 

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı: 

1. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığın arşivlerinde 

saklanacaktır.  Bu fotoğraflar isim belirtmeksizin tanıtım amaçlı kullanım hakkına 

sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.  

2. Katılımcılar sadece kendileri tarafından çekilmiş fotoğrafları göndermelidirler. 

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır ve 

yarışmacı sunduğu tüm fotoğrafların telif hakkını elinde bulundurmalıdır. 

Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya 

çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının 

çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın 

organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan 

dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser 

gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, 

doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve 

taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Bakırköy İlçe 

Müftülüğü sorumlu olmayacaktır.  

4. Altın ödülleri ile diğer ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak 

sahiplerine elden teslim edilecektir. Ödül töreni esnasında ilk üçe girenler fotoğraf 

çekilmeyi ve bu fotoğrafların Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlar tarafından 

yazılı görsel vb. şekillerde kullanılmasını kabul ve taahhüt eder.  

5. Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılır. 

Şartnameyi okudum, anladım, tüm şartları kabul ediyorum. Doğabilecek tüm 

hukuki sorumlulukların tarafıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.  

Adı:        Veli Adı: 

Soyadı:       Veli Soyadı: 

İmza:         İmza: 

mailto:bakirkoymuftulugu@

