Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi
5. Ulusal FOTOSAFARİ
1) Yarışma Organizasyonu: Yarışma Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenmiş ve TFSF onayı ile yürütülecektir.
2) Yarışmanın Konusu: “Masal Şehir Mardin’dir. Medeniyetler şehri olan Mardin ve
tüm ilçelerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin kültürel, tarihi ve doğal
zenginliğinin tanıtımını yapmaktır. Ayrıca, Mardin ve tüm ilçelerinde yaşayan
insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın
arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Tarihe tanıklık
etmiş şehrimizde fotoğraflanacak fotoğraflar, tarihi belge niteliğinde olacaktır. Seçilen
fotoğrafların Mardin fotoğraf arşivine bırakacakları fotoğraflar ile arşivi
zenginleştirmek ve günümüzü yarına taşıyabilmektir. İlçelerimiz: Artuklu, Kızıltepe,
Midyat, Savur, Nusaybin, Derik, Dargeçit, Mazıdağı,Ömerli ve Yeşillidir.

3) Yarışma Bölümleri:Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya SiyahBeyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir
arada değerlendirilecektir.
4) FotoSafari Yarışma Genel Şartları:
a) Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekretaryası ve TFSF yarışma temsilcileri ile birinci
dereceden yakınları katılamazlar.18 yaşını dolduran tüm amatör ve profesyonel
fotoğrafçılara açıktır.
b) Yarışmaya “FotoSafari” etkinliğine katılım için kayıt masasına kayıt yaptıranlar
katılabilir.
c) Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin varsa drone tarih güncellemesi ve bellek kartının
sıfırlaması yapılır ve fotoğraf makinesi(leri), drone ve bellek kartların seri numarası
kayıt altına alınır. Bir katılımcı adına kaydedilen fotoğraf makinesi, drone ve bellek
kartı başka bir katılımcı adına tekrar kayıt yaptırılamaz. Kayıt sırasında T.C. Nüfus
Cüzdanı yurtdışından katılım sağlayacak olanlar için pasaport bulunması gereklidir.
d) Yarışmaya sadece FotoSafari dahilinde ve Mardin İl sınırlarında çekilen
fotoğraflar teslim edilebilir. Daha önceden çekilmiş fotoğraflar katılamaz 22-25
Eylül 2022 tarihleri arasında çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.

e) Fotoğrafçı en fazla 6 (altı) fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
f) Yarışma belge niteliği taşıyacağından, basit düzeltme ve iyileştirme işlemlerinin
fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, yarışmaya kabul edilmez. (Manipülasyon ile oluşturulan fotoğraflar
yarışma dışında kalır.)
g) Fotoğrafların üzerinde tarih, isim, imza gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme
yapılmayacak, kenarlarında boşluk olmayacaktır. Cep Telefonu çekimleri yarışma
dışında kalacaktır.
h) Kayıt yaptıran yarışmacılar, yarışma şartnamesini kabul etmiş ve kurallara uymayı
taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.
i) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı
ile Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından afiş, broşür, katalog
vb. basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir.
j) Katılımcı, yarışmaya teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, telif hakları
ile ilgili tüm sorumluluğu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
k) Ödül alanlar Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi www.mardin.gov.tr ,
www.mardin.bel.tr ve www.tfsf.org.tr
web sayfaları ve sosyal
paylaşım
hesaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan eserler Mardin Valiliği ve Mardin
Büyükşehir tarafından yapılabilecek sergilerde sergilenecek ve basılacak kitaplarda
yer alacaktır. Ödül kazananlar katılımcıların ödülleri en geç (30 gün ) içerisinde
hesaplarına aktarılacaktır.
l) 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.
FotoSafari’ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderleri kendileri
karşılayacak.
5) Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
a.

Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme
yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
c.

İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.
Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek
aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

d. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
e.

Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının kayıt numarası rumuzu ile
markalanacaktır.

f.

Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda RUMUZ (örnek:
147_1_mezopotamya, 147_2_ulu_cami) şeklinde olacaktır.

g.

Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri
önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

h. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler
i.

bulunmamalıdır.Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300
DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları
1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

j.

Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede
Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt
çizgi (_) kullanılabilir.İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma
aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça
sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak
sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca
olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden
fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez

k. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum
sorumlu olmayacaktır

6) Fotosafari Takvimi ve Programı:
22 Eylül 2022 Perşembe
Kayıt başlangıç ve Başvuru Kabul : 08.00 – 17.00
23 Eylül 2022 Cuma
Başvuru Kabul

: 08.00 – 17.00

24 Eylül 2022 Cumartesi
Başvuru Kabul

: 08.00 – 17.00

25 Eylül 2022 Pazar
Başvuru Kabul

: 08.00 – 12.00

Son yükleme

: 15:00

Seçici Kurul Toplantısı

: 19.00

26 Eylül 2022 Pazartesi
Sonuç Bildirimi Ve Ödül Töreni

7) Kayıt Yeri: Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Adres: Yenişehir Mahallesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı Artuklu/MARDİN
8) Konaklama ve Ulaşım: Katılımcıların konaklamasını Mardin Valiliği ve Mardin
Büyükşehir Belediyesi organize edecektir. Öncesinden Yarışma Sekreteryasını
arayarak ön kayıt oluşturması gerekmektedir. FotoSafari süresi boyunca gezi yerlerine
ulaşımları da Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi sağlayacaktır.
Sosyal Medya Özel Ödülü: Katılımcı; Instagram hesabından @MardinBuyukshr ve
@mardinfotosafari2022 hesabını takip etmeli, #MardinFotoSafari2022 ve
#MardinSiziCagiriyor taglarını kullanarak 22-25 Eylül 2022 tarihleri arasında yarışma
fotoğrafları hariç en az 1 toplamda 3 fotoğrafı yayınlamaları yeterli olacaktır. Son
fotoğraf yükleme 25 Eylül Saat: 23.00’dır.
9) Ödüller:
Birincilik Ödülü:

TFSF Altın Madalya + 15.000 TL

İkincilik Ödülü:

TFSF Gümüş Madalya + 12.000 TL

Üçüncülük Ödülü:

TFSF Bronz Madalya +10.000 TL +

Mansiyon (3 Adet):

TFSF Mansiyon

+ 3.000 TL

Mardin Valiliği Özel Ödülü :

5.000 TL

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ö.Ö :

5.000 TL

Drone Özel Ödülü ( 2 Adet) :

3.000 TL

Sosyal Medya Özel Ödülü:

3.000 TL

Sergileme Ödülü (en fazla 50 Adet) : 1.000 TL

10) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU (Alfabetik Sıraya Göre)






Coşkun Aral
Ebru Ceylan
Mustafa Kılıç
Mustafa Seven
Rıza Özel

Gazeteci - Foto Muhabir
Senarist – Fotoğraf Sanatçısı
AFIAP,GPU CR1,G.APS, Hon.CPE, Hon.BGF
Foto Muhabir
TFMD Başkanı – Foto Muhabir

*Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır.

11) TFSF Temsilcisi: Yakup YENER
12) Yarışma Koordinatörü:
Mustafa Kılıç GSM: 05423052595
13) Yarışma Sekretaryası/İletişim:
Aziz Taylan Karaboğa – Muhammed Özbek
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
GSM: 0543 315 81 72 – 0532 678 02 39
E-posta: sosyalhizmetler@mardin.bel.tr
Web :www.mardin.gov.tr - www.mardin.bel.tr

