Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO)
“Sualtı Dünyası, Deniz ve Ticaret, Deniz ve İnsan”
Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Organizasyonu:
Yarışma Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) tarafından düzenlenmektedir.
MDTO Fotoğraf Yarışması’nın yürütülmesi ve yükümlülüğü Mersin Fotoğraf Derneği (MFD)
tarafından üstlenilmiştir.
Konu:
Deniz altında yaşayan canlılar ve tüm batıkları anlatan çalışmalar (Sualtı Dünyası); denizlerin
üzerinde yapılan ticari faaliyetleri anlatan çalışmalar(Deniz ve Ticaret); insanların deniz ile olan
ilişkilerin anlatan çalışmalar(Deniz ve İnsan)temalı yapılacak fotoğraf yarışmasına katılacak tüm
yarışmacılarımıza başarılar diliyoruz.
Yarışma Kategorileri/Bölümleri:
MDTO Fotoğraf Yarışması dijital kategoride olmak üzere 3 bölümden oluşmuştur:
1- DİJİTAL: Sualtı Dünyası > DA,
2- DİJİTAL: Deniz ve Ticaret > DT,
3- DİJİTAL: Deniz ve İnsan > DI.
Katılım Koşulları:
 Yarışmaya katılım ücretlidir.
 MDTO Fotoğraf Yarışması, tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya
katılamazlar.
 Katılımcılar ışık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile veya dijital olarak tespit
ettiği veya doğrudan fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya
katılabilirler.
 Yarışmaya her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz, dijital veya dijitale
aktarılmış eserle katılabilir.
 Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi basit işlemler yapılması; kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda katılımcı hakkında 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 katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz;
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
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Telif (Kullanım) Hakları:
 Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Mersin Deniz Ticaret Odası(MDTO)’nın
arşivlerinde kalacaktır. Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan
fotoğraflarının MDTO yayınlarında şartnamede belirtilen miktarda bedelini ödeyerek isminin
ve eser adının kullanılması şartıyla süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma,
işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için MDTO’ya
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser
sahibine de ait olacaktır.
 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.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun 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.
 Yarışma sonuçları ile ödül ve sergileme alan fotoğraflar MDTO’nun www.mdto.org.tr/ ve
MFD’nin www.mfd.org.tr/ ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org
ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinde yayınlanacak ve ayrıca ödül alan
fotoğraflar TFSF yayını olan Almanak 2016’da yer alacaktır.
 Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dosyaları
MDTO ve MFD tarafından istenebilir.
 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar,
şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
Yarışma Ücreti:
 Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve her bölüm için 20 TL (tüm bölümler için 50
TL) ödenmesi gerekmektedir.
•
Katılımcılar ödemelerini aşağıda belirtilen banka hesabına yapabilirler.
Türk Lirası (₺) için:
Ufuk AĞMA
Türkiye İş Bankası Sanayi Şubesi
Şube Kodu: 6603
Hesap Numarası: 0300201
IBAN No: TR93 0006 4000 0016 6030 3002 01
Swift Kodu: ISBKTRIS
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Katılım ücretleri yarışmaya son katılım gününden önce gönderilmelidir. Katılım ücreti
gönderilmeyen veya eksik gönderilen fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Yarışma
fotoğraflarının
online
(çevrimiçi)
olarak
gönderilmesi,
doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip
edilerek gerçekleşecektir.
 İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da
geçmemelidir.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Dosya isimlendirmede Ç,
Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
 Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (1- Dijital: Sualtı Dünyası > DA; 2- Dijital:
Deniz ve Ticaret > DT; 3- Dijital: Deniz ve İnsan > DI).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı ve çekildiği yıl toplam karakter sayısını geçmeyecek
şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının çektiği, Sualtı Dünyası
kategorisindeki “Deniz Dibi Yaşamı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“TRomeryDA1_deniz_dibi_yasami” veya “Deniz ve Ticaret” kategorisinde çektiği “Uzun Yol
Kaptanı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDT1_uzun_yol_kaptani” gibi olabilir…
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için MDTO ve MFD sorumlu
olmayacaktır.
Yarışma Takvimi:
Yarışmaya son eser kabulü tarihi
Jüri değerlendirme tarihi
Sonuçların açıklanması tarihi
Sergi açılış ve ödüllerin dağıtım tarihi
Basılı evrakların gönderilmesi tarihi

: 25 Eylül 2016 saat 23.00 (TSI)
: 01 Ekim 2016
: 10 Ekim 2016
: 14 Ekim 2016
: 28 Aralık 2016
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Jüri (ada göre alfabetik sırayla):
Ali ADALIOĞLU
Murat ÜNAL
Nasuh MAHRUKİ
Niko GUIDO
Savaş KARAKAŞ
Wilco Van HERPEN
Selami TÜRK

MDTO Temsilcisi - TR
EFIAP-b, MFD - TR
TR
MFD - TR
TR
NL
MFD - TR

Jüri en az 3 (üç) üyesinin katılımı ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Ufuk AĞMA (AFIAP)
Ödüller (her kategori için):
DTO Birincilik
DTO İkincilik
DTO Üçüncülük
MFD Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 5 Mansiyon
Sergileme (Tüm bölümlerden en fazla 50 adet)

3.000.- TL
2.000.- TL
1.000.- TL

Sonuç Bildirimi ve Dijital Katalog Gönderilmesi:
Sonuç kartları tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir.
Ödül ve Sergileme alanlar toplu olarak, www.mdto.org.tr/ ve www.mfd.org.tr/web sitelerinden 28
Aralık 2016’dan sonra pdf olarak indirilmeye hazır tutulacaktır.
Sekreterya/İletişim: Sezin GÖKGÜN
E-mail : sezingkn@gmail.com
GSM : +90 546 551 05 65
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF2016-029 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(2016-029)
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