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 NEBİYAN FOTOĞRAFÇILAR MARATONU 

 

1. Yarışmanın adı: Nebiyan Fotoğrafçılar Maratonu 

2. Fotoğrafçılar Maratonun Amacı ve Konusu: NEBİYAN coğrafyasının sosyo-kültürel 
yaşantısı ve doğal dokusunun tüm güzellikleri belgelenmesi ve bilinirliğinin artırılması ile 
Festival Etkinliklerinin Fotoğraflanması ve Belgelenmesi bu yarışmanın konusudur. 

3. Yarışma Organizasyonu: Yarışma, 19 Mayıs Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır. 

4. Yarışma Kategorisi: 

Yarışma; Dijital (Sayısal) renkli ve/veya siyah beyaz olmak üzere olarak tek kategoride 
yapılacaktır. 

5. Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması Genel Şartları: 

a- Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, Yarışma Sekretaryası ve TFSF Yarışma Temsilci ile 
onların birinci dereceden yakınları ile TFSF kısıtlamalılar listesinde olanların dışında 18 
yaşını dolduran tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. 

b- Yarışmaya, sadece “Fotoğrafçılar Maratonu” etkinliğine katılım için 9-10-11 Eylül 2022 
tarihlerinde Saat 08.00’den itibaren (17:00’ye kadar) 19 Mayıs İlçesi Nebiyan Kösedik Köyü 
Kösedik  Mahallesi Mola Keyfi Kahvehanesinde açılacak olan kayıt masasına gelip başvuru 
formunu doldurarak kayıt olanlar katılabilir. Kayıt yaptırmayan katılımcıların fotoğrafları 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

c- Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması 
yapılır. Fotoğraf makinesi (makinelerinin), drone, vs ve bellek kartların seri numarası alınır. Kayıt 
sırasında TC Nüfus Cüzdanı veya pasaportunun katılımcıların yanlarında bulunması gereklidir. 

d- Her katılımcı kendi adına kaydedilen fotoğraf makinesi, drone vs. ile yarışmaya 
katılabilir. Aynı makineyi birden fazla katılımcı kullanamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 

e- Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya 
verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek Başvuru No:067 
(Rumuzu:067). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

f- Katılımcılar kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını fotoğrafçılar 
maratonu boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar. 

g- Katılımcılar yarışmaya Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz 4 (dört) fotoğrafla katılabilir. 

h- Fotoğrafçılar Maratonu fotoğraf yarışmasına 9-10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında, 19 
MAYIS İLÇESİ NEBİYAN COĞRAFYASI içerisinde çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. 
Aksine davranış kural ihlali   sayılır. 

i- Yarışma belge niteliği taşıyacağından fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş 
olmalıdır. Basit düzeltme ve iyileştirme işlemleri; renk keskinlik toz alma gibi basit işlemler 
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yapılması kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Bu konuda 
seçici kurulun kanaati esastır. 

j- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) ve HDR (high dynamic range) ve 
cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir.  

k- 19 MAYIS İLÇESİ NEBİYAN COĞRAFYASI içinde insanlı veya drone vb insansız 
hava araçlarıyla yapılacak çekimler ve panoramik fotoğraflar kabul edilecektir. 

a- Fotoğraflar büyük baskılara uygun şekilde uzun kenarı en az 2400 piksel ve 300 dpi 
çözünürlüğünde 12 sıkıştırma kalitesinde JPEG formatında teslim edilmelidir. EXIF 
bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
Fotoğraflar için RAW + JPEG çekim yapılması önerilir. 

l- Fotoğrafların üzerinde katılımcıya ait isim imza logo gibi işaretlemeler ve tarih 
olmayacak çerçeveleme yapılmayacak kenarlarında boşluk olmayacaktır. 

m- Katılımcılar fotoğraflarını dijital ortamda teslim edecek ve teslim ederken katılım 
formunu imzalayacaktır. 

n- Katılımcılar teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve 
fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar 
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

o- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı TFSF üyesi dernek üyesi 
olsun veya olmasın yarışmaya katıldığı fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve 
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır TFSF elindeki bütün 
imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli 
bilgileri sunmaması fotoğraf makinesi ile çekilen RAW ve orijinal dosyayı vermemesi veya 
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı kural ihlali 
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya 
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak   için 
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. 

p- Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf 
Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi 
(TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği 
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum 
diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya 
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın 
tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir. 

q- Yarışmacılar doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken 
önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her 
türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur. 

r- Yarışmacılar çekim yaptıkları yerin doğallığına zarar vermeden çekim yapacaklardır. 
Çekim yapılan yerin doğasına zarar veren senaryo kurgu vb. unsurların saptanması halinde 
yarışmacı yarışma dışı bırakılır. 

s- Fotoğrafçılar Maratonu ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderlerini 
kendileri karşılayacaktır. 

https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-YN-02-D-YAPTIRIMLAR-VE-KURAL_IHLAL-04-2022.pdf
https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-YN-02-D-YAPTIRIMLAR-VE-KURAL_IHLAL-04-2022.pdf
https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-YN-02-D-YAPTIRIMLAR-VE-KURAL_IHLAL-04-2022.pdf
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t- Yarışma sonuçları 19 Mayıs İlçesi Belediyesi’nin web sitesi www.19mayis.bel.tr  ile
TFSF’nin https://tfsfonayliyarismalar.org/  web sitesinden duyurulacaktır. Ödül alan eserler 
www.19mayis.bel.tr web sayfasında ve tüm paydaşların sosyal medya Facebook Instagram 
Twitter vb hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan e-Almanak 2022 ’de yer 
alacaktır. 

u- Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına
uymayı peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma 
dışı bırakılacaktır. 

6. Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar;

a- Katılımcı ödül derece mansiyon özel ödül alan sergilenmeye hak kazanmış ve satın
alma uygulanmış olan fotoğraflarının 19 Mayıs Belediyesi’nin yayınlarında isminin 
kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna 
bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül 
derece mansiyon alan sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan 
eserinin/eserlerinin çoğaltma işleme temsil umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı 
için 19 Mayıs Belediyesi’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 herhangi bir telif 
hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. 

b- Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları 19 Mayıs Belediyesi
ve Eser sahibine ait olacaktır. 

c- Katılımcı tarafından teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların fotoğrafının
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın 
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı 
ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir. 

d- Ödül derece mansiyon alan sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış
fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden 19 Mayıs 
Belediyesi ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya 
aittir. 

e- Fotoğrafçılar Maratonu sonucunda ödül derece mansiyon ve özel ödül alamayan ve
sergilenmeye hak kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi 19 Mayıs 
Belediyesi’nin tarafından gerek görüldüğü takdirde fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar 
bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın   alınarak   19 Mayıs Belediyesi’nin fotoğraf  
arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda belirtilen hak ve koşullar geçerli 
olacaktır. 

f- Yarışmada ödül derece mansiyon özel ödül ve sergileme alamayan ve satın alma
uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek TFSF yarışma temsilcisi denetiminde sistemden 
silinecektir. 

g- Katılımcılar “19 Mayıs Belediyesi”ne kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle
yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname yarışmacının yarışma 
fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan 
itiraz hakkı yoktur. 

http://www.19mayis.bel.tr/
https://tfsfonayliyarismalar.org/
http://www.19mayis.bel.tr/


4 / 7 

7. Diğer Hususlar:

a- Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel
çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda 
veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, 
katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır. 

b- Yarışmanın ödülleri düzenleyici kurumlar tarafından karşılanacaktır. Şartnamede
belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN 
numaralarına bir ay içerisinde gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN 
numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül 
bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı 
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. 

c- Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo,
kurgu vb. unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır. 

d- Yarışmacılar, doğal ve tarihi bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı
gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası 
her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur. 

e- Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma
Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Ödül töreni yapılamaz ise web siteleri 
üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile 
verilecektir. 

f- Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden
geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan 
sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde 
yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların 
adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde 
sorumluluk kabul etmez. 

g- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Jüri
ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması 
Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir. 

8. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi:

a- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır. Fotoğrafa
sıra numarası ve adı, dosya ismi olarak yazılmalıdır. Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. 
İngilizce harfler ve alt çizgi “_” kullanılabilir. Türkçe (ç, ğ, ı, ö, ş, ü) karakterler kullanılmamalıdır. 
(Örnek: 067_1_fotograf_adi.jpg, 067_2_fotograf_adi.jpg, ….) 

b- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır
halde flash disk veya benzeri harici bellekle teslim edilmelidir. 

c- Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim imza logo tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. 

d- Yarışmaya katılacak fotoğraflar 300 dpi çözünürlükte jpg/ jpeg formatında uzun kenarı
en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den 
küçük olmamalıdır. Fotoğraflar için RAW + JPEG çekim yapılması önerilir. 

https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-U-UA_FY_DUZENLEME_ANA_YONERGESI_04-2022.pdf
https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-U-UA_FY_DUZENLEME_ANA_YONERGESI_04-2022.pdf


5 / 7 

e- Fotoğrafların teslimi 11 Eylül 2022 tarihi en geç saat 19:00 da kesinlikle sona erecektir.

9. Konaklama

Otelde ya da Belediyenin önerdiği yerlerde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini
kendileri karşılayacaklar ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır. Konaklama yapacak 
katılımcılar konaklama ve diğer ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir. 

10. Yarışma Takvimi:

9 Eylül 2022 Cuma

Başvuru Kabul (Kayıt) : 08.00 – 17.00 

10 Eylül 2022 Cumartesi 

Başvuru Kabul (Kayıt) : 08.00 – 17.00 

11 Eylül  2022 Pazar 

Başvuru Kabul (Kayıt) : 08.00 – 17.00 

Fotoğraf Teslimi Son Tarih ve Saati : 19:00 

12 Eylül  2022 Pazartesi 

Seçici Kurul Toplantısı : 19:00 

13 Eylül  2022 Çarşamba 

Sonuç Bildirimi 

11. Ödüller-Sergileme:

Birincilik TFSF Altın Madalya      + 5000  TL 

İkincilik TFSF Gümüş Madalya  + 3.000 TL 

Üçüncülük TFSF Bronz Madalya    + 2000  TL 

Mansiyon (3 eser)  TFSF Mansiyon             + 1000  TL 

Sergileme (Toplamda en fazla 20 eser)  250 TL 

Organizasyon, fotoğrafçılar maratonu yarışmasına katılan her katılımcıya “Katılım Belgesi” 
verecektir. 

12. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

• Ata Yakup Kaptan Prof. Öğr.Üyesi – Fotoğraf Sanatçısı 

• Atanur Sevim Öğr. Gör. - Fotoğraf Sanatçısı 

• Güngör Çinar Heykeltraş- Fotoğraf Sanatçısı 
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• Mahmut Bilgen

• Vedat Soğukpınar

Kültür ve Sosyal İşler Müd V.  

Fotoğraf Sanatçısı 

*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. 

13. TFSF Yarışma Temsilcisi: Abdullah SEZGİN

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Yarışma Temsilcisi bulunacaktır.

14. Yarışma Sekretaryası–İletişim:

19 Mayıs Belediyesi

NEŞE KUMBASAR

Telefon: 0362 511 44 88 (Mesai saatleri içinde)

15. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından “2022-079” numara ile
onaylanmıştır.

YASAL UYARI 

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim, deneyim ve 
bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname metinleri, TFSF'nin yazılı izin 
ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve alıntılanamaz. 

Aksine davranış ve telif hakkı ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca yasal takip ve 
yaptırıma konu edilecektir." 
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