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 8th KHAYYAM 
 ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI, 2020 

Son Güncelleme: 09 Kasm 2020

Ah, love! Could thou and I with Fate conspire 
To grasp this sorry Scheme of Things entire, 
Would not we shatter it to bits - and then 
Re-mould it nearer to the Heart's Desire!” 

 
 (A translation of Khayyam poem by Edward FitzGerald) 

 

Ömer Hayyam (1048 – 1131) bir bilgeydi; filozof, matematikçi, astronom ve şair. Ayrıca mekanik, coğrafya, mineraloji, 
müzik, klimatoloji ve teoloji üzerine tezler yazdı. Organizatörler ona duyduğu saygıdan dolayı bu yarışmaya HAYYAM 
SERGİSİ adını verdiler. 

HAYYAM Yarışması Federation Internationale de l'Art Photographique (FIAP) 2020/520 ve Photographic Society of 
America (PSA) 2020-469 patronajları ile düzenlenmektedir. Yarışma, PSA ve FIAP kurallarına uygun olarak yürütülecektir. 
Bu yarışmada alınan kabuller, dünya çapındaki PSA Who's Who of Photography'deki FIAP Unvanlarında ve PSA Star Rating 
listelerinde dikkate alınacaktır. 

Koşullar: 

Toplam 1600 USD para ödülü ve 130 Ödül. Ayrıca birçok ülkede halka açık gösteriler. 

 
KATEGORİLER: 

A. Serbest Monokrom (PIDM) 
B. Serbest Renkli (Sadece Renkli) (PIDC) 
C. Şehir (Renkli / Monokrom) (PIDC) 
D. Kavramsal Fotoğraf (Renkli / Siyah Beyaz) (PIDC) 
E. Gezi (TRAD) (Renkli / Siyah Beyaz) (PTD) 
F. Minimalist Fotoğraf (Renkli / Siyah Beyaz) (PIDC) 

Her katılımcı, 6 bölümün her birinde en fazla dört fotoğraf gönderebilir. 
 
Katılım koşulları ve katılım: www.khayyam.Photo  
KATALOG: Yüksek kalitede basılmış, FIAP ***** (FIAP 5 Yıldız)

 
Fotoğraf Boyutu: Fotoğraflar JPEG, RGB dosya formatında, maksimum 1 MB olmalıdır. 
Maksimum Boyutlar: Yatay ve dikey kenarlar en çok 1400 piksel. 

http://www.khayyam.photo/
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_FitzGerald_(poet)
http://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Khayy%C3%A1m
http://www.khayyam.photo/
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Sergilenmek üzere Kabul gören fotoğrafların 50x70 cm veya daha büyük bir boyutta baskısı yapılacağından, fotoğrafları 
basılmak üzere seçilen katılımcılar, talep üzerine, web sitesi aracılığıyla fotoğraflarını en az 4000 piksel çözünürlükte veya 
fotoğraf makinesinde çekilmiş en büyük boyutta göndermeleri gerekir. 
Gönderilen fotoğrafın baskı sergisi için 50X70 cm boyutunda basılmaya yetecek kalitede olup olmadığını kontrol etmek 
fotoğrafçının sorumluluğundadır. Bu kalitede olmayan fotoğraflar ödül alamaz, yalnızca kabul edilebilir. Sergiyi 
düzenleyenler, yazarın katalog baskısı için yüksek kaliteli dosya göndermeyi reddetmesi halinde, katılımı sergiden silme ve 
sergi ile ilgili kabul veya ödülü geçersiz kılma hakkını saklı tutar.
  

TAKVİM: 
 

a) Son Katılım: 08 Aralk 2020 

b) Jüri Bitişi:  22-29 Aralk 2020 

c) Sonuçların Gönderilmesi 12 Ocak 2021 

d) Ödüllerin GÖnderilmesi 14 Mart 2021 

e) On-Line Sergi 14 Mart 2021 

f) Katalogların Gönderilmesi 14 Mart 2021 

g) Halk Gösterileri 14-21 Mart 2021 

 

İLETİŞİM VE SORULAR İÇİN: 
Salon Başkanı 
Ali Samei, MFIAP, EFIAP/s, ESFIAP 
Olga Parkaeva, KB 40, Dom 53, Prospect Chui 
Bishkek, Kyrgyzstan 
Email: Photokhayyam@gmail.com 
 
 

KATILIM ÜCRETİ 
 
Bireysel Katılımlar: 

1-3 Bölüm: $35 USD 
4-6 Bölüm: $39 USD

Grup/Dernek Katılımı – İndirim Oranları (Toplam Katılım Ücretine Göre %): 
5-9 Katılımcı: 5 % 
10-20 Katılımcı: 10 % 
21-40 Katılımcı: 15% 
40+ Katılımcı: 20 % 

 
Her katılımcı için katılım ücreti zorunludur. 
Giriş ücreti PayPal ile web sitemiz üzerinden ödenebilir. Giriş yapın ve sol menüden "Giriş Ücretini Öde" seçeneğine gidin. 
Türkiye'de PayPal ödeme sorunu olduğu için Türkiye'den giriş yapanlara özel ödeme çözümü yaptık. Türkiye'deki 
arkadaşımıza giriş ücretini ödeyebilirsiniz, ödemenizi teyit ederiz. Bu nedenle, ödeme bilgilerini Tukey'de vermesi için 
başkana e-posta gönderebilirsiniz. 
 
KATILIM ÜCRETİ ÖDEMEME  
Katilim ücreti alınmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

http://www.khayyam.photo/
mailto:Photokhayyam@gmail.com
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ÖDÜLLER 
 
  Toplam $1600 USD para ödülü ve 130 Ödül! 

 
EN İYİ FOTOĞRAFÇI ÖDÜLÜ: FIAP Mavi Rozet + Hayyam Altın Madalya. En İyi Fotoğrafçı Ödülü, serginin 6 bölümünün 
tamamında en fazla toplam kabul gören katılımcıya verilecektir..  

 
En İyi Orta Doğu Katılımcı Ödülü: Hayyam Altın Madalya  
En İyi Kulüp Ödülü: Hayyam Altın Madalya 
En İyi Yaratıcı Ödülü Tüm bölümler içinde. 
En İyi Astronomi Ödülleri: Tüm Bölümlerdeki Astronomi fotoğrafları arasında, en iyi astronomi fotoğraflarına bir 
Hayyam Altın Madalyası ve mansiyonlar verilecektir.. 

En İyi Drone Ödülü: Tüm Bölümlerde drone ile çekilen fotoğraflar arasında. 
Salon Başkanı Ödülleri: 1-Altın, 1-Gümüş ve 1-Bronz Hayyam Madalya (Serbest konu için 2 madalya ve En İyi Hayvan 
Fotoğrafı dalında Asya Çita Ödülü olarak 1 madalya.)  
 
Her Kategori için Ödüller: 
1-FIAP Altın Madalya +$250 USD 
1-PSA Altın Madalya 
1-Gümüş, 1-Bronz Hayyam Madalyaları 
1-Altın, 1-Gümüş, 1-Bronz Salon Madalyaları 
2-FIAP Honorable Mention Ödülleri 
11-“Onursal Mansiyon Sertifikası” ödülü. 

 
JÜRİ:  

6 farkl kıtadan jüri üyeleri var. Her bölümde 5 Jüriden oluşan bir grup: 
 
Luis FRANKE, EFIAP/d3, MFIAP, GMPSA-b, Argentina (Bölüm: B C) 
Subrata BYSACK, EFIAP/p,GMPSA-p, India (Bölüm: A) 
Vicki MORITZ, EFIAP/p, GMPSA, Australia (Bölüm: C F) 
Simone BODDI, EFIAP/P, Italy (Bölüm: C E) 
Mohammadreza MOMENI, EFIAP/b, Iran (Bölüm: A E) 
Philip KWAN, EFIAP, GMPSA-P, Canada (Bölüm: A B) 
Ebrahim BAHRAMI, EFIAP, Iran (Bölüm: A B D) 
Asghar SAMETI, EFIAP, USA (Bölüm: B C) 
Amin DEHGHAN, EFIAP, Iran (Bölüm: B E)  
Mohammad Reza MASOUMI, AFIAP, Iran P (Bölüm: C D F)  
Bahram AZIMI, Iran (Bölüm: D F)  
Kourosh ADIM, Iran (Bölüm: D) 
Mohammad Reza CHAIFOROOSH, Iran (Bölüm: A D F) 
Mohsen VALIHI, Iran (Bölüm: F) 
Saeid MAHMOUDI AZNAVEH, Iran (Bölüm: E) 
Ayman GAMAL, Egypt (Bölüm: E) 
 
Astronomi Ödülleri:   
Jeff DAI, China 
Majid GHOHROODI, Iran 
Mohammad Taha GHOUCHKANLU, Iran 
 
Halk Gösterileri: Yarışmada Kabul görenlerden seçilen ve ödül alan tüm görüntüler 1920X1280 piksel çözünürlükte HDTV 
kullanılarak halka açık gösterimlerde gösterilecektir. Ayrıca, kabul gören fotoğrafların bir kısmı 50x70 cm veya daha büyük 
bir boyuta basılacak ve halka açık gösteri sırasında sergilenecektir. Bunların dışında birkaç ülkede halka açık gösteriler 
yapılacaktır. Ayrıca fotoğraflar bu yarışmanın sitesinde yayınlanacaktır. 

http://www.khayyam.photo/
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KATILIM KOŞULLARI 
KATILIM 
Yarişmaya katılım, dünya çapındaki amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. Önemli Not: Diğer kültürlerde olduğu 
gibi bizim ülkemizde de bazı konuların fotoğraflanması uygun değildir. Kültürümüz, gögsü, kol ve bacakları açık, çıplak 
görüntülü kadın fotoğraflarına müsamaha göstermez. Bu türden çıplak kadın fotoğrafları yarışmaya kabul edilmeyecektir. Nü 
ve çıplak (gögüs, kol ve bacak içeren) içeren fotoğraflar da yarışma dışı bırakılacak, düzenleme kurulunun bu kategoriye 
girdiği hükmüne vardığı fotoğraflar yarışmadan elenecektir. 
Bölümler: Belirli bölümlerin kural ve tanımlarında ana hatlarıyla belirtilen veya ülkede yasalarla belirtilenler dışında, konuya 
ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Sorularınız varsa, başkanla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca önceki yılın sonucu, kabul 
edilen çıplak kadın vücut düzeyi hakkında size bir rehber verebilir. 
KATILIMCILAR AYNI VEYA BENZER FOTOĞRAFLARLA FARKLI KATEGORİLERE KATILMAZALAR. 
Kullanım Hakkı: : Görselin tüm bölümlerinin, sunulan tüm çalışmaların telif hakkına sahip olan kişi tarafından 
fotoğraflanması gerekir. Stok fotoğraf ve telif hakkı olmadan kullanılan materyaller kabul edilemez. PSA, FIAP ve Focus 
Photo Club, yayınlanan görüntülerin telif haklarının herhangi biri tarafından kötüye kullanılması konusunda hiçbir 
sorumluluk kabul etmez. 
 
Başvuru: Fotoğraflar ve doldurulmuş bir başvuru formu, yarışma web sitesi kullanılarak çevrimiçi olarak sunulmalıdır. 
Katılımcılar, başvuru kaydı yaparken sadece İngilizce alfabe A-Z'yi KULLANMALIDIR. - _ gibi özel karakterler kullanmayın! ? & 
@ .... 
 
Dosya Boyutu: 
Tüm resimler JPEG formatında gönderilecektir. Görüntülerin RGB Renk Alanı kullanması önerilir. Daha küçük görüntüler 
kabul edilebilir ancak ekranda daha küçük olarak yansıtılır. Lütfen göndermeden önce tüm resim boyutlarını kontrol edin, 
belirtilenden daha büyük boyutlu resimler reddedilecektir. Projeksiyon arka planı siyah, Lütfen boş alanı büyük sınırlarla / 
veya EKLEMEYİN. Herhangi bir kenarlık 2 pikselden geniş olmamalıdır. 
 
Dosya İsimlendirme:  
Sisteme yükleme yaparken fotoğrafların isimleri yeniden adlandırılmalıdır. Bununla birlikte, başlıkların katalogda 
görünmesini istediğiniz şekilde giriş formunda görünmesi gerekir. 
 
Değerlendirme: Katılım, bölüm başına en fazla 4 fotoğrafla sınırlıdır. 
Katılımcıların fotoğrafları, jüriye ardışık olarak sunulmayacaktır. Bir katılımcının dört resmi, bu bölümde dört değerlendirme 
turu boyunca dağıtılacaktır. Görüntülerin dağıtımı, yarışmacı tarafından sunulan sırayla aynı olacaktır. Değerlendirme, Covid 
19 salgını nedeniyle uzaktan çevrimiçi değerlendirmeyle yapılacak. Tüm jüri, görüntüleri% 100 gösterebilen ekipman 
kullanacaktır. 
Bir fotoğraf, birden fazla kategoriye gönderildiği takdirde o fotoğrafın değerlendirilebileceği en uygun kategoriye kabul 
edilir. 
. 
Kural ihlalleri: 
 

a) FIAP 
   FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır:  
- FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve 
tanımlarına uygun olup olmadığının araştırılabileceğini, 
- FIAP elindeki bütün imkanları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapacağını, 
- Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması veya fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı 
vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda yaptırıma maruz kalacağını, 
- Kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP yaptırım uygulanması durumunda, yarışmacının adı her şekilde teşhir edilir 
 

ÖNEMLİ:  
FIAP, dijital kayıtlarla ilgili olarak, katılımcılardan görüntülerin orijinal meta verilerini değiştirmeden, bozulmadan 
korumalarını tavsiye eder. FIAP düzenlemelerine uyulmaması halinde itiraz olması durumunda, bu önemli verilere 
erişememe gerçeği, yazara yaptırım uygulanabileceği anlamına gelebilir. 

http://www.khayyam.photo/
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Resmi FIAP yönetmeliklerine veya tanımlarına uygunluk konusunda şüpheleri olan her katılımcı, organizatör veya FIAP 
tarafından orijinal dosyayı (sensör tarafından kaydedilen verileri içeren dosya, eğer öyleyse RAW dosyası) ve dosyayı 
sunması talep edilebilir. Şüpheli bir durum sözkonusu olduğunda yarışmayı düzenleyen kurum veya FIAP, eserin orijinal 
bilgilerini içeren dosyayı (RAW dosyası), çekilen bir önceki ve bir sonraki görüntüleri de her yarışmacıdan isteyebilir. Eğer 
katılımcı bu bilgileri vermez ise yarışmadan men edilir. 
Suçlu bulunan yarışmacı FIAP etkinliklerinde yer alması ömürboyu yasaklanır.Nihai incelemeleri kolaylaştırmak için, 
gönderilen dosyalardaki EXIF verilerini olduğu gibi bırakmanız önerilir. Herhangi bir zamanda, bir veya daha fazla 
görüntünün bu katılım koşullarına uymayabileceği durumlarda, bir katılımcının yarışmaya vermiş olduğu, yarışmanın 
değerlendirilmesinden önce, sırasında veya sonrasında, sergi organizatörü veya hakemlerin makul takdirine bağlı olarak 
belirlenirse belirtilen tanımlar da dahil olmak üzere, yarışma organizatörleri fotoğrafı sergiden silme ve sergi ile ilgili her 
türlü kabul veya ödülü geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Bu durumlarda ücretler kaybedilebilir veya iade edilebilir. 
Katılımcı, sergi organizatörlerinin veya hakemlerin kararının nihai olduğunu kabul eder. 
 

b) PSA 
 Fotoğrafların katılım koşullarına ve tanımlara uygun olmasını sağlamak için, yarışma organizatörleri şunları doğrulamak 
için makul önlemler alabilir: 
a) Görüntüler yarışmacının orijinal eseridir ve 
b) Görüntüler, bu katılım koşullarında belirtilen kural ve tanımlara uygundur. 
Bu adımlar, herhangi bir katılımcının sorgulanmasını, RAW dosyalarının veya gönderilen görüntülerin orijinal görüntüsünü 
temsil eden diğer dijital dosyaların gönderilmesini gerektirmeyi, gönderilen bir veya daha fazla görüntünün uymadığını 
gösteren kanıtlarla katılımcının karşısına çıkmasını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Katılım Koşulları (Giriş Kuralları 
olarak da bilinir) ile ve katılımcıya belirli bir son tarihe kadar yarışma organizatörünün kanıtlarını çürütmek için karşı kanıt 
sağlamak için makul bir fırsat sunar. Katılımcının kanıt sunmasından sonra silinmemiş veya hala sorgulanabilir olan bu tür 
katılımlar, bu katılım koşullarını ihlal ettiği düşünülebilir ve reddedilebilir. Bu tür katılımlar, olası etik ihlallerinin daha fazla 
araştırılması için PSA'ya gönderilebilir. 
PSA, katılım koşullarının ihlali ile ilgili tüm şikayetleri / şüpheleri herhangi bir şekilde soruşturma, gerekli görülürse 
yaptırım uygulama, PSA kurallarını ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir görselin kabulünü geçersiz kılma, katılımcının adını 
sergilere verilen yaptırımlar listesine ekleme hakkını saklı tutar. Ve bu tür araştırmaları FIAP ile paylaşır. Katılımcılar, 
Sergiye katılmış olmakla bu şartları otomatik olarak kabul eder ve herhangi bir soruşturmada işbirliği yapmayı kabul eder. 
Katılımcının adına başka bir taraf fotoğraf gönderiyorsa, katılımcı yine de bu katılım koşullarına (Giriş Kuralları) uymaktan 
sorumlu olacak ve bu katılım koşulları ile PSA'nın Etik Beyannamesine yönelik herhangi bir ihlal için yaptırıma tabi 
olacaktır.  

ANLAŞMAZLIKLAR 
   Başvuru koşulu, ödeme veya yarışmaya katılan eser ile ilgili (ödeme belgesi, kabul, puan veya ödüller gibi) her türlü 
anlaşmazılk durumunda başvurunun kabul (veya red) edilmesinde düzenleyici kurum ve jürinin kararı bağlayıcıdır. Bu 
kuralların ihlal ve suistimal edilmesi durumunda konu ilgili kurumlara rapor edileceğinden bu yarışmaya ve diğer 
yarışmalara katılımın engellenmesine yol açabilir. 
 

GÖRÜNTÜ VE KATILIM KOŞULLARI 
Bu yarışma herkese açık; ancak, Sponsor veya sergi organizatörleri, makul takdirlerine bağlı olarak, katılımın sergi 
kurallarına ve bu katılım koşullarına uygun olmadığına inandığında, bir katılımcıyı reddedilebilir. Katılmak için herhangi bir 
fotoğraf derneğine üye olmak gerekli değildir. 
 

YAPTIRIMLAR 
Halen PSA tarafından yaptırım uygulanan herhangi bir katılımcının başvurusu kabul edilmeyecektir. 
PSA STAR DERECELENDİRMELERİ 
PSA'dan uygun Yıldız derecelendirme puanı almak için, katılımcılar adlarını ve ülkelerini her sergide tamamen aynı şekilde 
belirtmelidir. Takma adlara izin verilmez. İsim değişikliği veya başka bir ülkeye taşınma durumunda lütfen PSA ile iletişime 
geçin 
 
GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA 
Başvurular, katılımcı tarafından fotografik emülsiyon üzerinde yapılan veya dijital olarak elde edilen fotoğraflar (ışığa 
duyarlılık yoluyla nesnelerin görüntü-yakalanması) olarak oluşturulmalıdır. 

http://www.khayyam.photo/
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SERTİFİKA:  
Katılımcı, gönderdiği çalışmanın kendisine ait olduğunu onaylar (. Görseller, başkaları tarafından üretilen öğeleri içeremez 
(örneğin: İnternet'ten indirilen başkalarının küçük resimler gibi). Takma adlara izin verilmez. . Katılımcı, sponsorların 
yarışmaya gönderdiği görselin tamamını veya bir kısmını sergiyle ilgili medyada yayınlanmak ve / veya sergilenmek üzere 
ücretsiz olarak çoğaltmasına izin verir. Bu, bir web sitesinde düşük çözünürlüklü postaları içerebilir. Not: Görüntülerinin 
çoğaltılamaz ve kullanılamaz olduğunu belirten katılımcılar yarışmanın görsel-işitsellerine dahil edilemez "ve sergi 
sponsorları tarafından" diskalifiye edilebilir ". Organizasyon telif haklarının kötüye kullanımından sorumlu değildir. 
DEĞİŞİKLİK VE BİLGİSAYAR ÜRETİMİ 
Bölüm kısıtlamalarına tabi olarak (özellikle Doğa, Fotoğraf Gezisi ve Basın Fotoğrafçılığı) görüntüler, yapımcı tarafından 
elektronik ortamda veya başka şekilde değiştirilebilir. Altta yatan fotoğrafın izleyicinin anlayabileceği bir şekilde tutulması 
koşuluyla, görüntüleri geliştirmek veya görüntüleri yaratıcı bir şekilde değiştirmek için ayarlamalara izin verilir. Görüntüler 
tamamen bir bilgisayarla oluşturulamaz ve katılımcının özgün çalışması olmalıdır. Görüntünün tüm bölümleri, sunulan tüm 
çalışmaların telif hakkını elinde bulunduran katılımcı tarafından fotoğraflanmalıdır. 
 
KABUL EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN YENİDEN KULLANIMI 
PSA patronajlı bir yarışmada Kabul görmüş olan bir fotoğraf, görsel veya benzer bir görsel gelecekte PSA Star 
derecelendirmesi için  
PSA patronajlı bir yarışmada, bir görsel kabul edildikten sonra, herhangi bir özdeş görüntü veya hemen hemen aynı görüntü, 
o sergideki aynı Bölüm PSA Star Derecelendirmeleri sınıfının herhangi bir bölümüne gelecekte katılamaz veya yeniden 
değerlendirilemez. Biçim veya başlık; başka bir dile çeviri dahil olmak üzere başka herhangi bir PSA Recognized sergisine 
katılım için yeniden isimlendirilemez. 
 
KATILIM: 
Katılımcılar her bölüme en çok dört fotoğraf yükleyebilir. Katılımcılar her bölüme sadece bir kez katılabilirler. 
 
FOTOĞRAF İSMİ:  
Her görselin özel bir ismi olmalıdır. Fotoğrafa özel verilen bu isim PSA tarafından Kabul edilen her yarışmada aynı şekilde 
kullanılmalıdır. Fotopraf isimleri maksimum 35 karakterden oluşmalıdır. Jüri değerlendirmesi sırasında jüri üyeleri fotoğraf 
isimlerini göremez ve fotoğraf üzerinde hiç bir ayrıntı fotoğraf sahibi hakkında bilgi veremez. Başlıklar, .jpg veya .jpeg (veya 
diğer kamera yakalama dosya adları) gibi dosya uzantılarını veya "başlıksız" veya "isimsiz" gibi sözcükler içermemelidir. 
Başlıklar yalnızca sayılardan oluşamaz. 
 
RENKLİ VE MONOKROM:  
Aynı çekimden elde edilen ve önemli ölçüde resimsel içeriği ortak olarak paylaşan Renkli ve Monokrom görüntüler, aynı 
görüntü olarak kabul edilecek ve aynı başlığa sahip olmaları gerekir. 
Bununla birlikte, Galaxy ve Diamond Star Ratings üzerinde çalışan PSA üyelerinin, bu başlıklar için gerekli sayıda kabul 
tamamlanıncaya kadar zaten kabul edilmiş olan aynı fotoğrafların farklı monokrom versiyonlarını ve renkli versiyonlarını 
kullanmaya devam etmelerine izin verilir. 

 
SONUÇ BİLDİRİMİ: 

Sonuçların bildirimi e-posta ile gönderilecektir. Katılımcılar, aktif bir e-posta adresi verdiklerinden ve istenmeyen posta 
filtrelerinin result@khayyam.photo adresinden gelen e-postaları kabul edecek şekilde ayarlandığından emin olmalıdır. 
Bildirimler posta yoluyla gönderilmeyecektir. Ayrıca, kayıt hesabınızdan PDF şeklinde bir kabul / ödül sertifikasını ve 
sonuçlarınızın yer aldığı bir excel dosyasını indirebilirsiniz. Sadece hesabınıza giriş yapın ve soldaki menüden "Sonuçlarım" 
sayfasına gidin. Rapor kartınızı e-postanıza kendiniz de gönderebileceğiniz bir seçenek vardır. 
 

VERİLERİN KORUNMASI:  

Bu yarışmaya katılarak, e-posta adresleri de dahil olmak üzere, verdiğiniz kişisel bilgilerin, yarışma organizatörleri tarafından 

bu yarışmayla ilişkili amaçlar için düzenlenmesine, işlenmesine ve kullanılmasına açıkça rıza göstermiş oluyorsunuz. Ayrıca, 

bu tür bilgilerin bu yarışmaya resmi olarak tanınan, destek veya akreditasyon veren kuruluşlara gönderilmesine de açıkça 

izin veriyorsunuz. Bu yarışmaya katılmanın, katılımınızın ve sonuçlarının kamuya açıklanabileceği anlamına geldiğini kabul 

etmektesiniz. 
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KATALOGLAR 
Katılım ücretini ödeyen tüm katılımcılara ücretsiz olarak bir adet katalog gönderilecektir. Yurtdışı adresler için kataloglar açık 
posta ile gönderilecektir. 

FOTOĞRAFLARIN ÇOĞALTIM İŞLEMLERİ: 
Katılımcı, bu yarıma için başvuru yaparak, organizatörlerin görsellerin tamamını veya bir kısmını bir katalogda, bir internet 
sitesinde ve / veya bu salonla ilgili diğer medyalarda yayınlanmak üzere ücretsiz olarak çoğaltmasına izin verir. 

TANIMLAMALAR 
Yarışmaya katılan bütün eserlerin yarışmada kabul alabilmesi için uluslararası patronaj veren veya tanınma alınan 
kurumların aşağıda verilen fotoğraf tanımlarına uyması zorunludur. 
 

a) Yarişma Tanımları: 
 
Serbest bölüme her türden konulu fotoğrafla katılınabilir. Örneğin portre, insan, doğa, yaban hayatı, seyahat fotoğrafları, 
mimari, still-life, deneysel, sayısal imaj ve HDR fotoğrafları gibi. Bütün kabul edilen eserler PID Yıldız Derecelendirme (Star 
Ratings) veya Galaxt/Diamond Dererecelendirme koşullarına uygun olmalıdır. 
Buna ek olarak, “Ömer Hayyam” ünlü bir Astronom olduğu için, “Astronomi” konusunu “özel tema” olarak bütün bölümlere 
dahil ettik. 
 
Monokrom fotoğraflar Renkli Serbest bölümüne gönderilemez. PID Monokrom bölümlerinde seçilen fotoğraflar PID Yıldız 
Derecelendirme (Star Ratings) ve Kim Kimdir Monokrom listelerine değer görülecktir. 

 
Astronomi Tanımı: Gece Manzara fotoğraflarından kastedilen, ana temanın yıldızlar ve ay gibi astronomi ile ilişkilendirilen 
herhangi bir konuyu içeren fotoğraflardır. 
Şehir Tanımı: Bize şehrini, şehrinin insanlarını ve kültürünü, şehrindeki yaşamı ve şehrinin yapılarını göster. Şehir yapıları 
(urban landscape) fotoğrafından kast ettiğimiz, bir kentin veya kentsel yapının fiziki özelliklerini gösteren manzara 
fotoğrafıdır. 
 
Kavramsal fotoğrafçılık: Fotoğrafçılık biçim, anlam ve anlamla ilgilidir. Kavramsal fotoğrafçılıkta fotoğrafçının odak noktası 
anlam ve kavramdır. Kavramsal bir fotoğraf bir fotomontaj, bir belgesel veya başka herhangi bir seçenek olabilir. Felsefi, 
güncel meseleler, insan iletişimi, insan kavramları ve duyguları, efsaneler, insan kaygıları ve ıstırapları, yalnızlık veya sevgi vb. 
Çelişkiler veya benzerliklerle başa çıkabilir. Kavramsal fotoğrafçılık işaretler ve semboller kullanır, böylece bir kavramı ironik 
veya doğrudan ifade edebilir. Bu tür fotoğrafların, birden çok hatta çelişkili yorumlara sahip olabilen gizli bir hikayesi vardır. 
Kavramsal fotoğrafçılık aynı zamanda bir olayı veya bir romanı veya paylaşılan bir insan deneyimini çağrıştırabilir, hatta bir 
uyarlama veya yaratıcı bir yeniden üretim olabilir. Yani kavramsal fotoğrafçılık sizin yarattığınız veya keşfettiğiniz bir 
evrendir. 
Jüri, kişisel bakış açınızı ve felsefenizi yansıtan fotoğraflar almayı bekliyor. Taklit ve tekrardan kaçının. 
Kavramsal fotoğrafınız fotomontaj olarak oluşturulmuşsa, fotoğrafın tüm unsurlarını kendiniz fotoğraflamış olmanız 
gerektiğini unutmayın. Ödül kazanmanız durumunda, fotoğrafın ham dosyasını kontrol etmeniz istenecektir. 
 
Minimalist fotoğrafçılık: Organizatör, sınırlı öğelere sahip fotoğraflar bekler. Başka bir deyişle, basitlik o fotoğrafın ilk 
yönüdür. Minimalizmin güvenilirliği, çerçeveyi gereksiz unsurlardan boşaltmaktır. Minimalizm, formları akıllıca kullanma 
yeteneğine sahiptir. Minimalizm fotoğrafçılığı renkleri, unsurları, çizgileri, dokuları, geometrik şekilleri vb. azaltarak ortaya 
çıkabilir. Minimalizm, fotoğrafın tüm türlerinde, başka bir deyişle, bazen doğada, şehir manzaralarında, mimaride, 
natürmortda ve unsurlarda bazı unsurların kullanımında ortaya çıkabilir. Minimalist eserlerin yaratılması bazen eski konunun 
doğasından değişmesine ve sanat eserine güvenilirlik, anlam veya yeni bir yorum verilmesine yol açar. Konuya çok 
uzaklaşarak veya çok yaklaşarak minimalizm yaratılabilir. Tanıdık bir sahneden yaratıcı ve amaçlı bir kesim, minimalist bir 
çalışma yaratmanın kaynağı olabilir. Sanatın her dalındaki kavramların genişliği ve çeşitliliği nedeniyle, bu tanımın ötesinde 
minimalist bir eser yaratmada kişisel bakış açınızı gösterebileceğiniz aşikardır. Organizatör için arzu edilen şey, izleyicinin 
minimalist imgelerle karşılaştığında tereddüt etmesi ve düşünmesidir. 
 
Gezi Fotoğrafı Tanımı:  
Gezi fotoğrafı bölümündeki fotoğraflar FIAP Geleneksel Fotoğraf (Traditional) ve PSA Gezi fotoğrafı tanımlarına uygun 
olacaktır. 
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b) FIAP Tanımları: 
 
Monokrom: 
Koyu griden (siyah) açık griye dönen (beyaz) siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek 
renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girecektir; böyle bir 
çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah- beyaz bir çalışma kısmi 
tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisinde 
değerlendirilir. 
 
Geleneksel Fotoğraf (Traditional Photo) Tanımı: 
Geleneksel Fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekanın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen 
fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz. 
 

c) PSA Tanımları 
 
Konuyla İlgili PSA Açıklaması 
Her zaman ruhuna uyulması gereken ve PSA tarafından tanınan yarışmalarda katılınan tüm bölümler için geçerli olan zor ve 
hızlı bir kural vardır. 
Konunun refahı fotoğraftan daha önemlidir. 
Bu, fotoğraf elde etmek amacıyla deneklerin canlı bir canlıyla yemlenmesi ve kuşların yuvadan çıkarılması gibi uygulamaların 
son derece etik olmadığı ve bu tür fotoğrafların herhangi bir PSA yarışmasında yasak olduğu anlamına gelir. 
Ayrıca hava fotoğrafçılığının (uçak, helikopter ve insansız hava aracı) kullanımına ilişkin bir PSA politikası vardır. Bu politika 
https://psa-photo.org/index.php?psa-policies#drone adresinde bulunabilir. 
Bu politikanın amacı, diğer bireylere veya hayvanlara, normal faaliyetlerinde bir rahatsızlığa neden olacak veya verebilecek 
veya herhangi bir birey veya hayvanın çevreleriyle etkileşim biçimini bozabilecek herhangi bir müdahaleyi önlemektir. 
Yarışmaya başvuru yapmış olan katılımcıların bunu ve diğer PSA politikalarını kabul etmesini gerektirir. 
Görüntülerin içeriği genel koşullara ve bu koşullarda listelenen bölüm ve kategorilerin tanımlarına uygun olmalıdır. Jüri 
üyelerinin veya yarışma organizatörlerinin görüşüne göre, uygun olmayan görüntüler diskalifiye edilebilir, bu nedenle 
katılımcı PSA tarafından tanınan diğer yarışmalara başvuru yaparken sorunun farkında olmalıdır. 
 
PSA Monochrome Tanımı: 
Bir görüntü görüntünün tamamında rengi yokmuş izlenimi veriyorsa (yani, yalnızca saf siyah ve saf beyazı içerebilen gri 
tonları içeriyorsa) ya da tek renkte tonlanmış gri tonlamalı bir görüntü olduğu izlenimini veriyorsa, Monokrom olarak kabul 
edilir. (Örneğin Sepya, kırmızı, altın vb. İle) Değiştirilmiş veya kısmi tonlama, çoklu tonlama veya nokta renklendirme 
eklenerek değiştirilmiş izlenimi veren gri tonlamalı veya çok renkli bir görüntüler Monokrom olarak Kabul edilmez ve renkli 
kategorisinde değerlendirilir. Monokrom fotoğraflarla Serbest renkli kategorisine katılınamaz. Monokrom görüntüler diğer 
PID Renkli bölümlerine girilebilir, ancak kabul edilirse PID Renkli unvan değerlendirmelerine uygun olabilir. 
Gri Tonlamalı Monokrom görüntüler Gezi Fotoğrafı bölümüne girilebilir ancak bu bölüm için tonlu görüntülere izin verilmez. 
 
PSA Gezi Fotoğrafı tanımı: 
Bir Gezi Fotoğrafı görüntüsü, doğal olarak bulundukları şekliyle bir arazinin karakteristik özelliklerini veya kültürünü ifade 
eder. Coğrafi sınırlama yoktur. Özellikle fotoğrafçılık için düzenlenmiş olaylardan veya faaliyetlerden veya fotoğrafçılık için 
yönlendirilen veya kiralanan konuların görüntülerine izin verilmez. İnsanların veya nesnelerin yakın plan fotoğrafları, konum 
hakkında bilgi sağlayan özellikler içermelidir. 
Kırpma dışında orijinal görüntünün herhangi bir öğesini ekleyen, yeniden konumlandıran, değiştiren veya kaldıran tekniklere 
izin verilmez. İzin verilen tek ayar, tozun veya dijital kirliliğin giderilmesi, orijinal sahnenin görünümünün yeniden sağlanması 
ve gri tonlamalı monokroma tam dönüşümdür. Kızılötesi dahil diğer türetmelere izin verilmez. Tüm görseller doğal 
görünmelidir. 
Tüm bölümler için geçerli olan Konuyla İlgili PSA Beyanına dikkat ediniz. 
 
 

YARIŞMAYA KATILMIŞ OLMAK BU KOŞULLARIN KABULU ANLAMINA GELİR. 
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PSA UYARISI: Katılım formunu doldurup yarışmaya katılanlar katılım koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. 

Katılım formunu doldurmayan katılımcıların başvuruları kabul edilmeyecektir.
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