HATAP DEĞİRMENLERİ
4. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı: TARİFLİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

2. Yarışmanın Amacı ve Konusu:
Hatap Değirmenleri 100 yaşına yaklaşan ismi ile bir Türkiye markası olmakla beraber bir
ekol ve bir okuldur aynı zamanda. Usta aşçıların, mutfakların vazgeçilmez markasıdır.
Lezzetli çıtır pidelerin, böreklerin, kek ve kurabiyelerin her türlü hamur işlerinde
kullanıcının yüz akıdır.
Yarışmamızda Hatap unu kullanarak yapılmış birbirinden lezzetli tariflerle, Hatap
markamızı ve/veya Hatap markalı ürünlerimizin görselini bir araya getiren fotoğraf
karelerini arıyoruz.
Amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarının yanı sıra tarifine ve sunumuna güvenen tüm
Hatap severlerin fotoğraflarını heyecanla bekliyoruz.
3. Yarışma Katagori/Bölümleri:
Yarışma Dijital (Sayısal) Renkli, Siyah-Beyaz ve Monokrom (tek renk) olarak tek
bölümdür. Tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
4. Katılım Kuralları:
a. Yarışmaya, jüri üyeleri, Hatap Değirmenleri yönetimi, çalışanları ve bu kişilerin birinci
dereceden yakınları dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör veya
profesyonel tüm fotoğraf severler katılabilecektir.
b. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
c. Yarışmacılar en fazla 5 (beş) fotoğraf ve tarifi ile katılabilirler. Her eser ve ilgili tarifi tek
tek değerlendirilir.
d. Tarif, yarışmaya katılan fotoğrafa ait olmalıdır. Seçici kurul tarafından fotoğraf ile tarifin
uygunluğu değerlendirmeye tabi tutulacak olup, tarifi ile uyuşmayan fotoğraflar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
e. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, kısa kenarı en az 2160 piksel
olmalıdır. Dosyanın boyutu 8 Mb’ ı geçmemelidir. Tarifler ise DOC, DOCX, TEXT,
TXT ya da PDF formatında olmalıdır.
f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) kabul edilmeyecektir.
Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş
ve/veya fotografik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.

g. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir
yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir
kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar
katılamaz. Fotoğrafın sergilenmiş ve fotoğraf yarışması dışında yayınlanmış olması ise
yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
h. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kontrast ayarları gibi belirli oranda fotografik
müdahaleler kabul edilebilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
i. Yüklenecek fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
j. Yarışmacı, 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 açık
rızaların alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek
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.
k. Katılımcı yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
l. Katılımcı üçüncü şahısların eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığı, eser üzerindeki
hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin
doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Hatap
Değirmenleri’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme
yapmak zorunda kalması, Eser’in kullanılması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara
uğraması durumunda, Hatap Değirmenleri’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten
tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek
anlaşmazlıklarda Hatap Değirmenleri sorumlu olmayacaktır.
m. Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
n. Kural ihlali yapan kişilere katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum
diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
o. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye
giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Hatap Değirmenleri tarafından gerekli
görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınacaktır. Bu nedenle, gerek duyulduğu
takdirde; Hatap Değirmenleri ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.
p. Yarışma sonuçları Hatap Değirmenleri’nin https://www.hatap.com adresinden ilan

edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta
yoluyla bildirilecektir.

5- Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı ve Diğer Koşullar
a. Katılımcı, Hatap Değirmenleri’nin, ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan
ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser adının
kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı
olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül
alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, yayma, temsil,

umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Hatap Değirmenleri’ne
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için ayrıca herhangi bir
telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
b. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Hatap Değirmenleri ve eser sahibinin
olacaktır.
Hatap Değirmenleri bu eserleri kurumun basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde
duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir
(Fotoğraflarla kolaj vb. grafik çalışmalarında isim kullanılamamaktadır). Öte yandan
eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Hatap
Değirmenleri’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
c. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını,
fotoğrafçının yazılı muvafakatını alarak sergileme bedeli kadar bir bedelle satın alabilir.
d. Şartnamede belirtilen ödül, sergileme ve satın alma bedelleri hak sahiplerinin yazılı
olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Hatap Değirmenleri
tarafından sonuçların açıklanmasından sonraki ilk bir ay içerisinde gönderilecektir. Hak
sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun diğer istediği
belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül, sergileme ve satın alma bedeli, Sonuç
Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
e. Hatap Değirmenleri, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında,
izin vermez.
f. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif
hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
g. Yarışmada

ödül ve sergileme alan fotoğraflar Hatap Değirmenleri’nin
https://www.hatap.com web adresi ve Hatap Değirmenleri’nin Sosyal Medya (Facebook,
Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak
yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar Hatap Değirmenleri’nin yayınlarında yer
alacaktır.

h. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 90
(doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
i.

Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için www.hatap.com sitesinde bulunan yarışma
şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar
şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6- Yarışmada Kullanılacak Materyaller Hakkında

Konsept çekimlerinizde ve mizansenlerinizde Hatap ürünlerimize ihtiyaç duyduğunuzda
ve bölgenizde ürünlerimizi teminde sorun yaşadığınızda https://magaza.hatap.com ve
diğer online alışveriş platformları üzerinden ulaşabilirsiniz.

7- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi işlemi,
https://www.hatap.com/yarisma adresinden fotoğraf ve tarif gönderme yönergeleri takip
edilerek gerçekleştirilecektir.
b)

c)
Her bir fotoğraf ve tarif dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
Dosyaları isimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
d)
Yarışmaya katılacak fotoğrafların ve tariflerin isimlendirmelerinde tüm harfler
küçük olmalıdır.
e)
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri
önceden yapılarak dosyalar hazır tutulmalı ve tek bir seferde yüklenmelidir.
f)
Gönderilen fotoğraflar ve tarifler hangi isimle yüklenirse yüklensin, sistem
tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile jüri
değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması durumunda 506-708 90 74 numaralı telefondan iletişime
geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu numara sadece fotoğraf ve tarif yükleme problemi yaşayanlar için
kullanılacak olup, yarışma hakkında diğer konularda bilgi almak için yarışma sekretaryası
ile iletişime geçilecektir.
g)

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek
Değirmenleri sorumlu olmayacaktır.
h)

olası

sorunlar

için

Hatap

8- Ödüller – Sergilemeler
Birincilik

: 5.000 TL + Başarı Belgesi

İkincilik

: 3.000 TL + Başarı Belgesi

Üçüncülük

: 2.000 TL + Başarı Belgesi

Mansiyon (En fazla 3 eser)

: 1.000 TL + Başarı Belgesi

Jüri Özel Ödülü (En fazla 3 eser)

: 1.000 TL + Başarı Belgesi

Sergileme (En fazla 30 eser)

: 250 TL + Başarı Belgesi

Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan en az
sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.

9- Yarışma Takvimi


Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarihi

: 01 Haziran 2022



Son Fotoğraf Yükleme Tarihi

: 30 Eylül 2022 saat 23.59



Seçici Kurul Toplantı Tarihi

: 03 Ekim 2022



Sonuç Bildirim Tarihi

: 10 Ekim 2022

10- Seçici Kurul
Seçici kurul ilerleyen tarihte ilan edilecektir.
Seçici kurul en az 3(üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında
değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3(üç) seçici kurul üyesinin bir araya
gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

11- Yarışma Sekretaryası – İletişim
HATAP DEĞİRMENLERİ GIDA ve SAN. TİC. A.Ş.
Adres : Mimar Sinan Mahallesi, Erzurum Dede Caddesi, No:9 Çorum
Tel

: 0364 225 33 81 [pbx]

Fax

: 0364 213 14 19

E-mail : info@hatap.com

