GEÇMİŞ YARIŞMALARADA SORULAN SORULAR
Soru :
Yarışma Katılım Şartları içerisinde: "Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sayısal (dijital)
oynama yapılmamış olmalıdır." koşulu yer alıyor. Fotoğraf işleme programları kullanılarak
(photoshop, picassa gibi) ışık, renk vs. gibi ayarlarda yapılan basit değişiklikler
mi kastedilmektedir? Çünkü yarışma kriterlerinde yer alan değişiklikleri (2-4MB büyüklük,
150-300 dpi çözünürlük, kısa kenarın en az 2500 piksel olma koşulu), bu programlarda
mecburen yapmak durumundayız.
Bir de profesyonel makinayla yaptığım çekimlerin yanı sıra cep telefonuyla da çekim yaptım.
Cep telefonu çekimleri de kabul ediliyor mu?

Cevap :
Yarışmaya katılacak Fotoğrafta renk ayarlarının çekildiği andaki haliyle kalmış olması
gereklidir, yalnızca çözünürlük ayarı yapılabilir. Renk doygunluğu, keskinlik, toz alma veya
kontrast düzeltmesi gibi işlemlerin, fotoğrafın çekildiği hali değiştirici olacağından
yapılmaması gerekmektedir.
Cep telefonu ile çekilen fotoğraflarlar ile yarışmaya kabul edilecektir.

Soru :
Yarışmaya göndereceğimiz fotoğraflarda insan, bina vb gibi figürler kullanabilir miyiz?

Cevap :
Yarışmaya katılacak Fotoğraflarda insan, bina vb. gibi figürler kullanılabilir.

Soru :
4MB aşan fotoğraflarımızı, yarışma şartınız olan 4MB veya altına getirmek için dpi şartınızı
da karşılayacak şekilde photoshop 'image size' dan ayarlamamız halinde tarafınızca kabul
edilir mi?
Hangi kriterleriniz fotoğrafta oynamaya giriyor (renk yoğunluğunu arttırma, keskinleştirme
vs)?

Cevap :
Yarışmaya katılacak Fotoğraflarda;
İmaj boyutu küçültülebilir.
Fotoğrafta renk ayarlarının çekildiği andaki haliyle kalmış olması gereklidir, yalnızca
çözünürlük ayarı yapılabilir. Renk yoğunluğu artırma, keskinleştirme, toz alma veya kontrast
düzeltmesi gibi işlemlerin, fotoğrafın çekildiği hali değiştirici olacağından yapılmaması
gerekmektedir.

Soru :
Yarışmaya katılım şartlarında yer alan;
"Fotoğraflara verilen ad ve sıra numarası katılım formundaki ile aynı olmalıdır." İfadesinden
kastedilen hususu anlayamadım.
Yarışma şartlarından anladığım kadarıyla rumuz, fotoğraf adı ve çekim tarihini ihtiva eden
katılım formu ile bağış beyanı formu ve tabiki fotoğrafım göndereceğim. Mailde yer alacak
fotoğrafın ekli dosya adiyla, katilim formundaki fotoğraf adinin ayni olması mi kastediliyor. Bu
hususu açıklayabilir misiniz.

Cevap :
"Fotoğraflara verilen ad ve sıra numarası katılım formundaki ile aynı olmalıdır." İfadesinden
kastedilen, sizin de belirtiğiniz gibi, başvuru ekinde yer alacak her bir dosya adı ile bu dosya
için başvuru formuna yazılan fotoğraf adının aynı olması gerekmektedir.

Soru :
Ben anolog kamera kullanıyorum. Yarışmaya katılmak istediğim fotoğraflarımı içeren filmi ilk
yıkattığım yer düşük çözünürlükte dijitalleştirmiş (kısa kenar 2500px'den kısa ve 150dpi'dan
az). Negatifi yüksek çözünürlüklü yeniden tarattığımda ise dosya boyutu 100mb'ın üzerine
çıkmış ve fotoğraf ilk halinden daha karanlık duruyor. Buna bağlı olarak iki sorum var:
Dosyanın boyutunu bilgisayar ortamında küçültmek ve taramada oluşan çerçeveyi kroplamak
Fotoğrafın tamamında (herhangi bir ekleme çıkarma olmaksızın ve lokal olmayan) beyaz
dengesi gibi sadece temel ayarları yapmak
Sayısal oynama olarak kabul ediliyor mu?

Cevap:
Ananalog kamera kullanmanızdan kaynaklı sorunlara ilişkin sorduğunuz sorularla ilgili
yapılan yeniden değerlendirme sonucunda;
İstenildiğinde negatifini de gösterebilmek koşuluyla söz konusu uygulamaların kabul
edileceğini bildirir, yarışmaya katılımınızı bekleriz.

Soru :
Yarışmaya katılmak istiyorum ancak bir kaç sorum olacak. Öncelikle son gün olarak verilmiş
tarihte gece 00:00 'a kadar yollayabiliyor muyuz?
Fotoğraflara filtre vs. ekleyebiliyor muyuz?
Scanner im olmadığı için katılım formunu taratmak gibi bir şansım yok, formu imzaladıktan
sonra fotoğrafını atabilir miyim?

Cevap :
Yarışmaya ilan edilen son gün sonuna (gece 00:00) kadar yapılan başvurular kabul
edilecektir.
Fotoğrafta renk ayarlarının çekildiği andaki haliyle kalmış olması gereklidir, yalnızca
çözünürlük ayarı yapılabilir. Renk yoğunluğu artırma, keskinleştirme, toz alma veya kontrast
düzeltmesi gibi işlemlerin, fotoğrafın çekildiği hali değiştirici olacağından yapılmaması
gerekmektedir.
İmzalı Formların fotoğrafını başvurunuzda kulanabilirsiniz.

