
     

“MİRASIMIZ KUDÜS” DİJİTAL MANİPÜLASYON 
YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

 
Sayısal: Renkli Deneysel 

Konu: 1948 yılından bu yana İsrail işgali altında inleyen mukaddes belde Kudüs  

İşgalin ilk yıllarından bu yana yüzbinlerce Filistinli Müslüman bu mübarek beldeden göçe zorlanmış ve 

yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. 

Günümüzde de bu durum devam etmekte ve Kudüs’te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman bilinçli 

politikalarla yoksullaştırılmak suretiyle buradan göçe zorlanmaktadır. Kudüslü Müslümanların çilesi 

elbette bununla sınırlı değildir. 

Her geçen gün yüzlercesi inşa edilen  “Yahudi Yerleşim Birimleri” ile kıskaca alınmakla beraber 

yerleşimciler tarafından evlerine, arabalarına ve arazilerine el konulmakta veya yakıp yıkarak 

kullanılamaz hale getirilmektedir. 

Kudüs ve civarında hemen her gün sokak ortasında bir Müslüman’ın yargısız infaz edildiğini görmeniz 

mümkündür. Üstelik bunu yaparken sergiledikleri rahat tavırlar olayın vahametini daha da 

arttırmaktadır. 

Kudüs’te İslami olan ne varsa yok etmeye çalışan zalim işgalcinin asıl hedefi ise Müslümanların ilk 

kıblesi, ikinci mescidi ve üçüncü haremi olan mübarek Mescid-i Aksâ’dır.  Çeşitli bahanelerle altında 

kazılar yapılan mübarek mescidimize hemen her gün işgal askerleri korumasında yüzlerce yerleşimci 

baskın yaparak içeride ibadet etmeye çalışmaktadır. 

UNESCO’nun dahi “Mescid-i Aksâ Müslümanlarındır” kararı aldığı bir ortamda işgal devleti hiçbir konu 

da sınır tanımayarak zulümlerine devam etmekteler. Özellikle Kudüs’ün yanı başında bulunan Batı 

Şeria’da insanların evlerine gece yarısı baskınları düzenleyerek hem psikolojik hem de fiziksel şiddet 

uygulamaktadırlar.  

İşgalci askerler,  çocukları köpekleriyle korkutmakta ve ruh dünyalarında derin iz bırakmaktadırlar. 

Yarışmaya gönderilecek eserlerin konusu Mescid-i Aksâ’nın karşı karşıya olduğu tehlikeler, Kudüs ve 

civarında yaşayan Filistinli Müslümanlara yapılan insanlık dışı muamelelerin dünyaya mesaj veren 

ironik betimlemeleri olacaktır. Yarışmaya sadece gerçek fotoğrafların birleştirilmesinden oluşan 

dijital manipülasyonlar kabul edilecektir.  

Bu yarışma ( Mirasımız ) Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği ve UWC 

(Dünya Çizerler Birliği) ile ortaklaşa düzenlenmektedir. 

 Yarışmaya katılım ücretsizdir. 



• Yarışmacılar istedikleri sayıda eserle yarışmaya katılabilirler. 

• Yarışma seçici kurul üyeleri, yarışma sekreteryası görevlileri, Mirasımız Derneği üyesi veya çalışanı 

ile birinci dereceden akrabaları dışında, dünyanın her yanından tüm profesyonel ve amatör 

fotoğrafçılara açıktır. 

• Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların (görüntülerin) telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını 

(görüntülerini ) göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. 

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını 

kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği 

anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır. 

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi 
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan 
katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır. 
 
• Kural ihlali yapan kişilere verilen ödül iptal edilir ve yeri boş bırakılır. Ödül alan katılımcılardan bu 

beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve her türlü kazanımları 

geri alınır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül 

almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. 

• Mirasımız Derneği,  ödül ve sergileme ödülü kazanan katılımcılardan fotoğrafların asıl dosyalarını 

isteyebilecektir. 

• Katılımcılar yarışma sonuçlarını www.mirasimiz.org.tr  adresinden görebilecektir. 

• Fotoğrafların mail yoluyla gönderimi esnasında oluşabilecek teknik sorunlardan Mirasımız Derneği 

sorumlu tutulamayacaktır. 

• Yeterli katılım sağlanmadığı takdirde Mirasımız Derneği yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. 

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı: 

• Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Mirasımız Derneği arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğrafların her 

türlü tanıtım ve bilgilendirme amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve ayrıca bir telif ücreti 

ödenmeyecektir.  

• Yarışmaya katılan yarışmacılar, ödül ve sergileme alan fotoğraflarının Mirasımız Derneği tarafından 

sergi ve kataloglarda kullanılmasını kabul ederler. 

• Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif 

hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

• 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. 

http://www.mirasimiz.org.tr/


• Eser gönderenler gönderdikleri eserlere ilişkin gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış 

olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve 

taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Mirasımız Derneği sorumlu 

olmayacaktır. 

• Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri adreslerine gönderilecektir. 

Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Mirasımız Derneği sorumluluk taşımayacaktır. 

• Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.mirasimiz.org.tr  internet 

sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir.  

• Yarışmaya fotoğraf gönderen yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. 

Yarışmamıza katılım sadece kudusphotos@gmail.com adresine mail gönderim yoluyla 

olacak ve yalnızca bu adrese gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır. 

• Fotoğrafların uzun kenarı minimum 2500 piksel olmalıdır. 

• Fotoğrafların çözünürlüğü minimum 240 dpi olmalıdır. 

• Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf 
 üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo ve tarih vb bilgiler olmamalıdır. 
 
• Yarışmaya gönderilen her fotoğraf isimlendirilecektir. 

• Fotoğraflar JPEG/TIFF dosya formatında gönderilmelidir. 

Jüri Üyeleri: 

Shahrokh Heidari - Fransa / Grafik Sanatçısı 

Vasco GArgalo - Portekiz / Grafik Sanatçısı 

Omar Perez - İspanya / Grafik Sanatçısı 

Ahmet Altay - Türkiye / Kreatif Direktör 

Yaser Ahmad - Suriye / Grafik Sanatçısı 

Saadet Demir - Türkiye / Grafik Sanatçısı 

Muhammed Demirci - Türkiye / Mirasımız Derneği Genel Başkanı 

İbrahim Ethem Ayaz - Türkiye / Mirasımız Derneği Tanıtım Müdürü 

Ödüller  

• Birinciye 5.000 TL 

• İkinciye 3.000 TL 

• Üçüncüye 2.000 TL 

http://www.mirasimiz.org.tr/


Yarışma Başlangıç Tarihi: 20.8.2019 

Son Katılım Tarihi: 29.05.2020 

 

Sonuçlar, 22.06.2020 tarihinde www.mirasimiz.org.tr adresinden duyurulacaktır. Katılım yoğunluğu 

v.s sebepler ile sonuç duyurusu 1 ay süre ile ertelenebilir. 

 

http://www.mirasimiz.org.tr/

