
1 / 6  

  

 

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 

Bisanthe Photo- Fotoğraf Festivali (06-09 Eylül 2018) 

“İnsan ve Yaşama Dair Kareler” Bisanthe Fotoğraf Yarışması  

ve Bisanthe Foto Safarisi Şartnamesi  

 

Yarışma Organizasyonu: Yarışma, Süleymanpaşa Belediyesi ve küratör Onur Ercoşkun 
tarafından düzenlenmiş ve yürütülecektir.  

  

Yarışmanın Konusu: ‘’İnsan ve Yaşama Dair Kareler”dir. 

Süleymanpaşa Belediyesi olarak, kültürel çalışmalarımıza sanatın her yönüne ulaşma gayretiyle 
devam ediyoruz. Fotoğraf severler ve fotoğraf sanatçılarımızı hem bir araya getirmek hem de 
onların gözüyle kentimizi işlemek, kentimizin güzelliklerini paylaşmak gayesiyle “Süleymanpaşa  
Bisanthe Photo Fotoğraf Festivali” ilkini düzenliyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi ve küratör Onur 
Ercoşkun ile birlikte bağ bozumu festivali ile aynı zamanda tarihsel kimliğe yakışır bir etkinlik 
düzenlemek ve ilçemizin güzelliklerini de paylaşarak artan mutluluklara dönüştürmeyi hedefliyoruz.  

Tarihi zenginlikleri, balıkçılığı ve doğal güzellikleriyle, insan ve yaşama dair konu olan tüm 
çalışmalar yarışma konusudur.  

 

Kategori ve Bölümler:  

“Süleymanpaşa Belediyesi - Bisanthe Photo - Fotoğraf Festivali” Fotoğraf yarışması ve Foto 
Safarisi, 2 bölümlü olarak yapılacaktır: 

1- Sayısal: Bisanthe Fotoğraf Yarışması (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) Bu bölüm için 
çekilecek “İnsan ve Yaşama Dair Kareler” fotoğrafları, Yarışma Takvimi’ne uygun olarak 
TFSF’nin www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfasına yüklenecektir.  

2- Sayısal: Bisanthe Foto Safarisi (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf). Bu bölüm için Foto 
Safari Programı’na uygun olarak “Fotosafari Kayıt-Kabul Masası”na kayıt yaptırılarak Foto 
Safari süresince (06-09 Eylül 2018) Süleymanpaşa Belediyesi sınırları içinde çekilecek 
fotoğraflar yine “Fotosafari Kayıt-Kabul Masası”na teslim edilecektir. Foto Safari süresince 
çekilecek fotoğraflar Süleymanpaşa Belediyesi sınırları içindeki ‘’İnsan ve Yaşama Dair 
Kareler” doğa, yöresel kültür, tarih, sosyal yaşam ve insan vb konularını içerebilir.   

 

Bisanthe Photo - Fotoğraf Festivali Fotoğraf Yarışması ve Fotosafari için Genel Katılım 
Şartları:  

1- Yarışma; seçici kurul, yarışma sekretaryası, TFSF Temsilcileri ile onların birinci dereceden 
yakınları ile TFSF kısıtlamalılar listesinde olanların dışında, 18 yaşını dolduran tüm amatör ve 
profesyonel fotoğrafçılara açıktır.  

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.  

3- Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından fotoğraflarda renk, kontrast, kırpma, toz alma gibi 
temel düzenlemeler dışında düzenleme yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Fotoğrafın 
belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.   

4- Her katılımcı, her bölüme en fazla 4 (Dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilir.  

5- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin 
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Fotoğrafın tüm parçaları, sunulan tüm çalışmaların 
telif hakkını elinde tutan fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır. Bu beyan ve kabullere aykırı 
davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle 
ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

6- 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 yapılır 

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
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7- Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi TR: 
http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_0
02-9-24_05_2016.pdf”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya 
sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve 
kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı 
anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep 
hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir. 

8- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj), panoramik fotoğraf ve HDR (High 
Dynamic Range) ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 

9- İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. 
Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin 
ve sorumluluklar katılımcıya aittir 

10- Fotoğrafların üzerinde tarih ve katılımcıya ilişkin isim, imza, logo vb işaretlemeler olmayacak; 
çerçeveleme yapılmayacak; kenarlarında boşluk olmayacaktır.  

11- 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. 

 

Bisanthe Fotoğraf Yarışması için Özel Katılım Şartları:  

1- “Bisanthe Photo- Fotoğraf Festivali” etkinliğine katılım sorularınız için “Yarışma 
Sekreteryası-İletişim” kısmındaki e-posta adresine mail göndererek bu etkinlikte yer 
alabilirsiniz.  

2- “İnsan ve Yaşama Dair Kareler” içeren fotoğraflar doğrudan Yarışma Takvimi’ne uygun 
olarak TFSF’nin www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfasına yüklenecektir. 

Bisanthe Fotosafarisi için ise kayıt Başvuru masalarına müracaat edilecektir. Kayıt sırasında 
fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve bellek kartların 
seri numarası alınır. Kayıt sırasında T.C. Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport bulunması 
gereklidir.  

3- Yarışma sonuçları Süleymanpaşa Belediyesi web sitesi ve Sosyal Medya (Twitter, Facebook, 
İnstagram) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve  
www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme 
kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla 
bildirilecektir.  

 

Bisanthe Fotosafarisi için Özel Katılım Şartları:  

1- Düzenleyici kurum; Foto Safari Kayıt-Kabul Masası’nda Foto Safari katılım öncesi TFSF 
kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir. 

2- Fotosafari bölümüne teslim edilen fotoğrafların fotosafari süresince Süleymanpaşa Belediyesi 
sınırları içinde çekilmiş olması gerekir. Kayıt öncesi çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul 
edilmez. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 

3- Bisanthe Fotosafarisi için ise Kayıt-Kabul Masası’na müracaat edilecektir. Kayıt sırasında 
fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve bellek kartların 
seri numarası alınır. Kayıt sırasında T.C. Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport bulunması 
gereklidir.  

4- Foto Safari sonunda teslim edilecek fotoğrafların büyük baskı yapılmaya uygun şekilde, uzun 
kenarı en az 2400 piksel ve 300 dpi çözünürlüğünde 12 sıkıştırma kalitesinde ve RAW ya da 
Jpeg/jpg orijinal formatında teslim edilmelidir. Exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan 
fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

5- Foto safariye katılım başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya 
verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 059 (Rumuz: 
059). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.   

http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_002-9-24_05_2016.pdf
http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_002-9-24_05_2016.pdf
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
http://www.mardin.bel.tr/
http://www.tfsf.org.tr/
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
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6- Katılımcılar, foto safariye kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto safari 
boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.  

7- Fotoğrafçı, fotoğraflarını dijital ortamda teslim edecek ve teslim ederken katılım formunu 
imzalayacaktır. Katılımcılar fotoğrafları Kayıt-Kabul Masası’na TFSF Temsilcisi gözetiminde 
teslim etmelidir.  

8- Fotoğrafların sadece bir teslim şekli vardır: 09 Eylül 2018 saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırdığı 
yere teslim etmesi gerekir. Belirlenen saat dışında teslim kabul edilmez.  

9- Katılımcılar fotoğraf Kayıt-Kabul Masasına teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine 
ait olduğunu, foto safari süresince çekildiğini ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, 
beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.  

10- Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu 
olmayacaktır.  

11- 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.  

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

13- Foto safari sonuçları Süleymanpaşa Belediyesi’nin https://www.suleymanpasa.bel.tr/ web sitesi 
ve Sosyal Medya (Twitter, Facebook, İnstagram) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
www.tfsf.org.tr web sitesinden duyurulacak ve ayrıca ödül ve sergileme kazanan katılımcılara 
Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta ile bildirilecektir.  

  

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar  

1- Katılımcı, ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan-almayan sergilenmeye hak kazanmış olan 
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 Süleymanpaşa Belediyesi ve küratör Onur Ercoşkun 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.   

2- Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Süleymanpaşa Belediyesi ve küratör Onur 
Ercoşkun ve eser sahibinin olacaktır.   

3- Süleymanpaşa Belediyesi ve Festival küratörü Onur Ercoşkun bu eserleri kurum basılı ve 
görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini 
belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda 
ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu 
madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Süleymanpaşa Belediyesi ve Festival 
küratörü Onur Ercoşkun’un hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.   

4- Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine 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. Herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Süleymanpaşa Belediyesi ve 
Festival küratörü Onur Ercoşkun ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk 
tamamen fotoğrafçıya aittir.   

5- Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi 
tarafından jüri toplantısına getirilir. 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, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin 

https://www.suleymanpasa.bel.tr/
http://www.mardin.bel.tr/
http://www.tfsf.org.tr/
http://www.tfsf.org.tr/
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hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve 
satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, 
jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir 

6- Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün 
sonra sistemden silinecektir. Foto Safaride ödül (derece, mansiyon, özel ödül ve sergileme 
alamayan) fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.  

7- Şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedelleri, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri 
kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak 
sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve 
bilgileri göndermemesi durumunda ödül ve sergileme bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden 
itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin 
ödül, telif (kullanım hakkı) vb herhangi bir talebi olamaz. 

8- Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Süleymanpaşa Belediyesi’nin 
https://www.suleymanpasa.bel.tr/ web adresi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr  ve www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ve 
TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve 
yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını 
Almanak 2018’de yer alacaktır. 

9- Katılımcılar; Bisanthe Fotoğraf Yarışması için www.tfsfonayliyarismalar.org adresine 
fotoğraflarını yüklemekle ve Fotosafari’ye kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını Kayıt-Kabul 
Masası’na teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş 
sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. 
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.  

 

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi:  

A- Bisanthe Fotoğraf Yarışması için:  

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

2- Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak doğrudan TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ 
web adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir. 

3- TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye 
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta 
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. 

4- Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır 

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

6- Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; 
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.  

7- 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 

8- Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa 
kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmelidir. Yüklenecek 
fotoğraflar 2 Mb (Siyah-Beyaz fotoğraflar 1 Mb)’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.  

9- Dosyaların İsimlendirilmesi:  

➢ Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. 
İsimlendirmede ı, ö, ü, ç, ğ, ş Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır.  

➢ Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için 
bakınız:  

  http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf 

➢ Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer 
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya erily gibi).  

https://www.suleymanpasa.bel.tr/
http://www.tfsf.org.tr/
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf
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➢ Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).  

➢ Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi 
eklenmelidir ( _ ).  

➢ Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam 31 karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. 
Örneğin “Ömer Eril Yılmaz”ın “Bağ bozumu” adlı 1 no’lu fotoğrafı için 
“TRomeryD1_bag_bozumu veya “Şehir Meydanı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için 
“TRomeryD2_sehir_meydani” gibi…  

11 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan 
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresine e-posta gönderilerek 
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres 
sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır. Buradan fotoğraf 
gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle 
kabul edilmez.  

12 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Süleymanpaşa Belediyesi 
sorumlu olmayacaktır. 

 

B- Bisanthe Foto Safarisi için:  
1- Bisanthe Foto Safarisi, Kayıt-Kabul Masası’na Dijital (Sayısal) fotoğraf yüklemesi taşınır bellek 

ile elden teslim edilecek olup alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, baskı vb) kabul 
edilmeyecektir.  

2- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 052).  

3- Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir 
(Örnek; 052_1_fotoğraf_adı, 052_2_fotoğraf_adı, …).  

4- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde 
teslim edilmelidir.  

5- Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının 
kimliğine ilişkin isim, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.  

6- Seçici Kurul şartlara uymayan fotoğrafları açıklama yapmadan yarışma dışı bırakabilir. 
Seçilecek fotoğraflara itirazlar olması halinde Seçici Kurul’un kanaati esastır.  

7- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 
2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb (Siyah-
Beyaz fotoğraflarda 1 Mb)’den küçük, 4 Mb’den büyük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW 
Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları gerekir.  

8- Fotoğraf teslimi 09 Eylül 2018 Pazar günü saat 17.00‘de kesinlikle sona erecektir.  

9- Fotoğrafların bilgisayara aktarımında oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu 
sorumlu olmayacaktır. 

 

Bisanthe Fotoğraf Yarışması Takvimi:  

 

En Son Fotoğraf Teslim Tarihi : 01.08.2018 saat 23.00 (TSI)  

Jüri Toplanma Tarihi : 09.08.2018  

Sonuçların Açıklanması : 27.08.2018 saat 09.00  

Ödül ve Sergileme Töreni : 06.09.2018 

 

Bisanthe Fotoğraf Yarışması Ödül-Sergilemeler:  

Birincilik  6.000.- TL  

İkincilik  4.000.- TL  

Üçüncülük  2.000.- TL  

Mansiyon (3 adet)  1.000.- TL  (Toplam 3.000.- TL / Mansiyon 
derecelerden büyük olamaz.) 

mailto:onlineyarismalar@tfsf.org.tr


6 / 6  

  

Süleymanpaşa Belediyesi Özel Ödülü 1.000.- TL 

Sergileme (en fazla 30 eser)  300.- TL  

 

Bisanthe Foto Safarisi Yarışma Takvimi:   

Kayıt Başlangıcı Tarihi : 06.09.2018 saat 08.00  

Son Kayıt Tarihi : 08.09.2018 saat 12.00  

En Son Fotoğraf Teslim Tarihi : 09.09.2018 saat 17.00  

Jüri Toplanma Tarihi : 09.09.2018 saat 18.00  

Sonuçların Açıklanması : 14.09.2018 saat 09.00  

 

Bisanthe Foto Safarisi Ödül-Sergilemeler:  

Birincilik  6.000.- TL  

İkincilik  4.000.- TL  

Üçüncülük  2.000.- TL  

Mansiyon (3 adet)  1.000.- TL  (Toplam 3.000.- TL / Mansiyon 
derecelerden büyük olamaz.) 1.000.-  

Süleymanpaşa Belediyesi Özel Ödülü 1.000.- TL  

Sergileme (En fazla 30 adet)  300.- TL  

 

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):  

Mehmet ÇEVİK   TEFSAT Başkanı 

Onur ERCOŞKUN  MSGSÜ Küratör 

Serdar İYİYİZ                                  EFOD YK Başkanı  

  

TFSF Temsilcisi: Ahmet Akın. 

 

Yarışma Sekretaryası-İletişim:  

Ad SOYAD       Mehmet Çevik 

GSM:  0 532 242 87 33 

E-posta:  <ta1cm@yahoo.com.tr>: 

 

Web:  

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından “TFSF 2018-049” numara ile 
onaylanmıştır.  

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.  
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