2. ALADAĞ’DA YAŞAM FOTOĞRAF MARATONU
Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Aladağ Belediyesi ve OTOFOKUS Fotoğraf Sanat tarafından düzenlenmektedir.
Yarışmanın Konusu ve Amacı:
Tarih boyunca ormanları, akarsuları, gölleri, şelaleleri ve madenleriyle özel bir değer olan “Aladağ”ı farklı
bakış açıları ile yorumlamak, ilçenin dokusu ve sosyal yaşamı gibi unsurların fotoğraf sanatçıları tarafından
kadraja alınmasına olanak sağlayarak ilçemizin görsel arşivini destekleyerek geleceğe miras bırakmak ve
aynı zamanda fotoğraf sanatına ilgi duyan fotoğraf severleri buluşturmak amacıyla 27-29 Mayıs
tarihlerinde Aladağ Fotoğraf Festivali kapsamında bir fotoğraf maratonu düzenlenmiştir.
Yarışma Bölümleri:
Yarışma, Dijital (sayısal) Renkli ve / veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.
Fotoğraf Maratonu Yarışma Genel Şartları:
1. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde
yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF
tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. 2. ALADAĞ’DA YAŞAM Fotoğraf Maratonu katılım başvuruları, 27 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 09.00
ile 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 11.00 arasında Aladağ Millet Bahçesi Etkinlik Salonunda oluşturulan
kayıt masasında “Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılabilecektir.
4. Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve
makinenin seri numarası alınır. Kayıt sırasında T.C. kimlik kartı bulunması gereklidir. Fotoğraf
Maratonu kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu
fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen
fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Bir makine bir kişi
adına kayıt yaptırılabilir, aynı makine ile ikinci bir kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir.
Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif
bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir.
5. Yarışmaya sadece 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aladağ ilçe sınırlarında çekilen fotoğraflar
teslim edilebilir. Daha önceden çekilmiş fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
6. Fotoğrafçı en fazla 6 (altı) fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
7. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kontrast ayarları ve kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler
yapılabilir. Ancak Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
8. Drone ile çekilmiş fotoğraflar kabul edilecektir. Cep Telefonu çekimleri yarışma dışında kalacaktır.
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9. Kayıt yaptıran yarışmacılar, yarışma şartnamesini kabul etmiş ve kurallara uymayı taahhüt etmiş
sayılırlar. Şartnameye uymayan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.
10.Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile Aladağ
Belediyesi tarafından afiş, broşür, katalog vb. basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda tanıtım amaçlı
kullanılabilecektir.
11.Katılımcı, yarışma için teslim ettiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural
ihlali sayılır.
12.Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) ve sergileme alan fotoğrafların yayın,
kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Aladağ Belediyesine ait olacaktır. Eserin
kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum
tarafından sergilenecek ve arşivinde saklanacaktır.
13.Ödül alanlar Aladağ Belediyesi Twitter, web sayfası ve sosyal paylaşım hesaplarında yayınlanacaktır.
Ayrıca ödül alan eserler Aladağ Belediyesi tarafından yapılabilecek sergilerde sergilenecek ve
basılacak kitaplarda yer alacaktır. Ödül kazananlar katılımcıların ödülleri en geç (90 gün) içerisinde
hesaplarına aktarılacaktır.
14.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.
15.Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir.
16.Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan
yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette
ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu
kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
17.Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma
Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki 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.
18.TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya
olmasın, yarışmaya gönderdiği 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 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.
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19.Düzenleme Kurulu, gerekli gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da
ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak
yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin
çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme,
ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en
geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
20.Seçici Kurul şartlara uymayan fotoğrafları açıklama yapmadan yarışma dışı bırakabilir. Seçilecek
fotoğraflara itirazlar olması halinde Seçici Kurul’un kanaati esastır.
21.Yarışma sonuçları http://www.aladag.bel.tr ve https://www.aladagdogafest.com/ web sitelerinde ve
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu-TFSF’nin www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelesinde ilan
edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.
22.Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Aladağ Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN
numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli,
Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda
hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi
1. Fotoğrafların en geç 29 Mayıs 2022 tarihi saat 17:00’ye kadar kayıt kabul yerine (Aladağ Millet
Bahçesi Etkinlik Salonunda) teslim edilmesi gerekir. Belirlenen saat dışında kabul işlemi
yapılmayacaktır.
2. Katılımcılar kendi belirleyecekleri 6 rakamdan oluşan ‘Rumuz ’la isimlendirilen klasör içinde
fotoğraflarını teslim etmelidir. (123456 gibi) Birden fazla fotoğrafla katılanlar klasör içindeki
fotoğraflarını şu şekilde isimlendirmelidirler (123456-1), (123456-2) ... gibi.
3. Fotoğrafçı fotoğraflarını dijital ortamda teslim edecek ve teslim ederken katılım formunu
imzalayacaktır.
4. Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, logo, tarih vb bilgiler
bulunmamalıdır.
5. Fotoğrafların bulunduğu Ana klasöre katılımcı ilk çektiği fotoğrafı da RAW(Ham) ekleyecektir. Ana
Klasör içerisine iki farklı klasör daha açarak Raw(Ham) fotoğrafları bir klasöre JPG fotoğrafları ayrı bir
klasör içerisine koyacaktır. Raw(Ham) ve JPG fotoğraflar aynı şekilde isimlendirilecektir. (Madde 2:
Örnekte olduğu gibi)
6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 2 Mb’den küçük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber
teslim edileceğinden katılımcıların RAW(Ham( veya RAW(Ham)+JPEG çekim yapmaları tavsiye edilir.
7. Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul
edilmeyecektir.
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Konaklama ve Ulaşım
1. Fotoğraf Maratonuna katılacak fotoğrafçıların Adana’da belirlenen saatlerde ve bir merkezden
Aladağ’a ulaşımları ücretsiz olarak Aladağ Belediyesi tarafından sağlanacaktır.
2. Fotoğraf Maratonu sırasında katılımcılar şehirlerarası ulaşımlarını kendileri organize edeceklerdir.
3. Katılımcılar konaklama ve yemek bedellerini kendileri ödeyeceklerdir. Aladağ Belediyesi olarak
bölgede konaklama için uygun fiyat alınan ve anlaşma yapılan tesisler konusunda detaylı bilgi
verilecektir.
4. Aladağ Fotoğraf Festivali kapsamında yapılacak olan Fotoğraf Maratonu sürecinde Aladağ
Belediyesinin katkılarıyla Fotoğraf kampı düzenlenecek ve çadır kamp alanı oluşturulacak olup gerekli
bilgiler http://www.aladag.bel.tr ve https://www.aladagdogafest.com/ sayfalarında yayınlanacaktır.
Yarışma Takvimi:
Kayıt Başlangıcı Tarihi

:

27 Mayıs 2022 / 09:00

Son Kayıt Tarihi

:

29 Mayıs 2022 / 11:00

En Son Fotoğraf Teslimi Tarihi

:

29 Mayıs 2022 / 17:00

Juri Toplantısı

:

30 Mayıs 2022

Sonuçların Açıklanması

:

30 Mayıs 2022

Ödül Töreni ve Sergi

: Ödül töreni için tarih ve yer bilgisi http://www.aladag.bel.tr ve
https://www.aladagdogafest.com/ web sayfasında yayınlanacaktır.

Ödüller:
Birincilik Ödülü

: 12.500 TL

İkincilik Ödülü

: 7.500 TL

Üçüncülük Ödülü

: 5.000 TL

Aladağ Belediyesi Özel Ödülü

: 5.000 TL

Sergileme Ödülü (40 Adet)

: 500 TL

Seçici Kurul (alfabetik sıraya göre)
Cihan KARACA, EFIAP/d3

Fotoğraf Sanatçısı

Filiz KÖPRÜLÜ, EFIAP

Fotoğraf Sanatçısı

Hulki MURADİ, EFIAP/g

Fotoğraf Sanatçısı

Mehmet GÖKYİĞİT,EFIAP/p

Fotoğraf Sanatçısı

Mustafa AKGEDİK

Fotoğraf Sanatçısı- Aladağ Belediye Başkanı

Seçici kurul, en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Alperen AKHARMAN
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Organizasyon Komitesi / İletişim
Mustafa Şahin,EFIAP/g

Başkan

Mesut Karakan

Üye

Hüseyin Gökdoğan

Üye

Ümit

Alakaş

Üye

Gsm

: 0 532 735 63 65

Belediye : 0 322 591 20 18
E-Mail : msahinturkey@gmail.com

• Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-044” numara
ile onaylanmıştır.

• Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
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