İNSAN YAPISI ÇEVRE VE DOĞA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2012 SORULAR ve YANITLARI

1. Fotoğrafların çekildiği yıl önemli mi ? Yani eski bir tarihte çektiğim fotoğrafla
katılmamda bir sakınca var mı?
Yanıt: Sakınca yok.
2. Yarışmaya 5 Adet Fotoğrafla katılmayı düşünüyorum. Fakat Katılım formunda 1 adet
RUMUZ numarası bölümü bulunmaktadır.
Katılacağım 5 fotograf için Rumuz numarasından sonra bir sıra numarası vermem
gerekiyor.
Fakat bu numaraları Katılım formunda nereye yazıcam ?
Her fotograf için ayrı katılım formumu doldurmam gerekiyor ?
Yanıt: Bakınız şartname

3. insan yapısı çevre ve doğa derken soyut mu daha çok somut bir özellikte mi olması
gerekiyor bu durum hakkında biraz bilgi verebilirmisiniz?
Yanıt: Yarışman değerlendirecek.

4. yarişmanıza katılmak istiyorum fakat anlayamadığım şey belirtilen konu üzerinden
istenilen mekan, kişi veya çevrenin resmedilip edilemeyeceği sorunun cevabını merak
ediyorum.yoksa her üçününde içerisinde olduğu fotoğraflar mı kabul edilmektedir?
Yanıt: “resmedilip edilemeyeceği” ifadesiyle ne kastedildiği anlaşılamamıştır.
Bakınız 5nci soruya yanıt
çekilen fotoğrafların isimlendirilmesi veya mekan kişi açıklamaları yapılmalı mıdır ?
ve son olarakta başvuru formunu nereden edinebiliriz?
Yanıt: Bakınız şartname

5. Ben Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. ‘’ insan yapısı çevre ve
doğa’’ isimli fotoğraf yarışmasına katılmak istiyorum. Konunun daha net anlaşılması
için burada bahsi geçen ‘’ insan yapısı’’ kavramını biraz açar mısınız? İnsana ait bir
yapının çevre ve doğayla ilişkisi mi kastediliyor, yoksa insanın fizyolojik yapısının doğa
ve çevre ile ilişkisi mi? Netlik kazandırırsanız sevinirim. İyi günler.
Yanıt: “İnsan yapısı Çevre” kavramına insanın yaptığı “her şey” dahildir. “Doğal
olanın dışında” diye de tariflenebilir. “Doğa” kavramının anlaşılır olduğunu
düşünürsek yarışmanın fotoğrafta bu 2 kavramı sanatçı gözüyle
ilişkilendirmesi sözkonusudur.

6. Yarışma konusu hakkında daha detaylı bir açıklama yapamaz mısınız ?
İnsanların yaptığı doğa ve çevreden mi söz ediyoruz ? Yapay doğadan mı mesela ?
Çevreden kasıt nedir?
Yanıt: 5nci soruya yanıta bakınız.
7. Yarışmaya dijital düzenleme yapılmış, renkleriyle oynanmış, efekt eklenmiş
fotoğraflarla katılabiliyor muyuz?
Yanıt: Evet

8. Merhaba, yarışma için digital fotoğrafların üzerinde renkler ile oynama şansımız var
mı? Yoksa direk çekildiği gibi mi teslim edilmeleri gerekiyor?
Yanıt: 7nci soruya yanıta bakınız.

9. göndereceğimiz fotoğraflarla beraber fotoğrafımızı açıklayan bir metin
gönderebilirmiyiz?. Böyle bir yazılı metin göndermemiz elenmemize sebep olurmu?
Yanıt: Bakınız şartnamede istenenler.

10. Fotoğraf yarışması için önceden başvuru yapmak gerekli mi? şartnameyi okudum,
fakat emin olamadım. son başvuru tarihine kadar yarışma için gerekli dosyayı
ulaştırmamız yeterli midir?
Yanıt: Bakınız şartname

11. Yarışma için çekilmiş fotoğrafların çekilmiş olduğu tarih önemli mi? Yoksa daha önce
oluşturulmuş kişisel arşivimizden yarışma için fotoğraf kullanmamız kabul görür mü?
Yanıt: 1nci soruya yanıta bakınız.

12. "İnsan Yapısı Çevre ve Doğa Fotoğraf Yarışması 2012" fotoğraf yarışmasına katılmak
üzere gönderilecek olan fotoğrafların herhangi bir ülkeden ve eski tarihli olması bir
sıkıntı yaratır mı? Yani fotoğrafların güncelliği ve çekildiği bölgeler konusunda bir
kısıtlama var mıdır? Bu konularda bilgi verebilirseniz sevinirim.
Yanıt: Kısıtlama yok
13. Şartnamede photoshop kullanımı hakkında hiç açıklama getirilmemiş. Katılınacak
eserlerde photoshop kullanımına ne ölçüde izin veriliyor? Renk, kontrast vs düzeltme
şeklinde ana değişikliklere izin veriliyor mu?

Yanıt: 7nci soruya yanıta bakınız.

14. Düzenlemekte olduğunuz İnsan Yapısı Çevre ve Doğa konusunu biraz açarmısınız?
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda ne gibi kriterler göz önüne alınacaktır?
Yanıt: 5nci soruya yanıta bakınız.

15. merhaba. Yarışmaya en fazla kaç fotoğrafla katılabılırız?

Yanıt: Bakınız şartname

16. Yarışmanıza internet üzerinden tesadüfen rastladım ve ilgimi çekti. Bir sorum olacaktı,
insan yapısı derken neyi kastettiniz acaba? Yani mimarlar derneğinin açtığı bir
yarışma olunca acaba insan yapımı binaların doğayla bütünleşmesini mi kastettiniz
yoksa, insan yapısını daha çok insanın özü bakış açısı olarak mı kullanmak istediniz
anlayamadım. Eğer fotoğrafın konusunu birazcık açıklarsanız çok sevinirim. Sitenizde
daha ayrıntılı da yazmış olabilirsiniz belki, oraya yönlendiren bir link göndermeniz de
yeterli olabilir.
Yanıt: 5nci soruya yanıta bakınız.

17. Yarışmaya adres bilgileri, telefon, ad- soyad vs. nasıl ekleyeceğiz cd'ye başvuru formu
filan mı? Ayrıca şehir dışı katılımlarında fotoğrafların orijinal baskısı ve fotoğrafın
dosya biçimi cd ye yüklenmiş olarak mı adrese gönderilecek? Teşekkürler
Yanıt: Bakınız şartname

18. Mümkünse kaç kişi yarışmaya katıldığını öğrenmek istiyorum. Bu yarışmaya bende
katılmak istiyorum.
Yanıt: Bakınız şartname

Bir tane daha sorum var resimler doğal mı olacak yoksa photoshop lumu?
Yanıt: 3ncü soruya yanıta bakınız.

19. 300 dpi çözünürlükte, RGB formatında, JPEG veya TIFF uzantılı olacaktır demişiniz.
300 dpi geçse olurmu?
Yanıt: 300 dpi olacak.

20. Yarışma konusu olan “İnsan Yapısı Çevre ve Doğa” derken insan yapısı olmayan doğa
ile insan yapısı bir çevrenin karması mı?; hem doğa hem de çevrenin insan tarafından
oluşturulduğu gerçeklikler mi kastediliyor?
Açıkçası tam olarak istenen konusunda biraz daha açıklama alabilmeyi isterdim.

Yanıt: 5nci soruya yanıta bakınız.

