
SARAY BELEDİYESİ 
Fotograf Yarışması Şartnamesi 

1.AMAÇ 
İlçemiz sınırlarında ikamet eden gençlerin ve yetişkinlerin doğaya olan sevgisini ve tabiata olan tutkusunu 
arttırmak. Teknolojiyi yakından takip etmeleri ve faydalı kullanmalarını sağlamak. Doğal güzellikleri ortaya 
çıkarmak, sergilemek ve gelecek nesillere aktarmak. 

 2.KONU 
3.FOTOĞRAF  YARIŞMASI’nın ana teması ’’SARAY’IN DOĞASI’’dır. 
Sadece ilçemizin doğasını yansıtan fotoğraflar yarışmaya kabul edilecektir. 

3.YARIŞMA ORGANİZASYONU 
Fotoğraf yarışması ‘Saray Belediyesi’ tarafından organize edilerek yürütülmektedir. 
 
4.KATILMA KOŞULLARI 
• Yarışma ilçe sınırlarında ikamet eden 16 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için geçerlidir. 
• Yarışmacılar en fazla 2 fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler. 
• Fotoğraflar daha önce basılmamış, yayınlanmamış ve ödül almamış olmalıdır. 
• Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir eserden kopya bulundurmayacak ve çağrışım yapmayacaktır. 
• Yarışmaya katılım Sayısal renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar ile yapılabilir. 
• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları kabul edilebilir oranda 

fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. 
• Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan kolajlar ve cep telefonu ile çekilen fotoğraflar kabul 

edilmeyecektir, insanlı veya insansız hava aracı (drone)vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir fakat  
kullanımına ilişkin tüm izinler ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 

• Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye 
ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. 

• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğraflarının çekilmesine ve bir yarışmaya 
gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri 
kabul edilir. 

• Fotoğraf kalitesi en az 300 dpi ve 6000x4000 renkli ve siyah-beyaz olacaktır. 
• Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal 

edilmiş sayılır ve yeri boş bırakılır.  
• Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu fotoğraflar kitap haline getirilir. Başvuru sahibi bu noktada 

fotoğrafının Saray Belediyesi süreli-süresiz yayınlarında kullanmasına razı gelmiş sayılır. Uygulama 
esaslarında yer almayan konularda takdir yetkisi Saray Belediyesi’ne aittir. 

• Başvuru sahibi yukardaki şartları kabul etmiş sayılır. 
 
5.YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERDE ARANACAK ŞARTLAR 
5.1 Fotoğrafın konusu ‘’ SARAY’IN DOĞASI ’’ ile alakalı olmalıdır.  
5.2 Çekilen her fotoğrafa isim verilerek, fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği belirtilmelidir. 
5.3 Katılımcılar kendi anlatım biçimleriyle fotoğrafların kısa hikayelerini yazabilirler. 
5.4 Yarışmaya gönderilen fotoğraflar iki kopya olarak biri cd/dvd halinde dosyaya konularak Saray Atatürk 
Kültür Merkezi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne elden teslim, diğeri akmsaray@gmail.com adresine mail 
olarak gönderilecektir. 
5.5 Elden teslim edilecek zarf ve içinde yer alan cd/dvd için zarfın sol üst köşesinde eser sahibinin Ad, Soyad, 
Telefon ve Adres Bilgileri; e-posta ile ulaştırılacak kopya da ise fotoğraftan ayrı sayfada oluşturulacak dosyada 
Ad Soyad, Telefon ve Adres bilgilerinin yer alması gerekmektedir. 
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6.YARIŞMA TAKVİMİ 
6.1 Yarışma Başlangıç Tarihi  20.06.2022 
6.2 Başvuru Bitiş Tarihi 20.07.2022 
6.3 Sonuç Bildirimi 30.08.2022 
6.4 Ödül Töreni Gecesi 08.09.2022 
 
 
7.ÖDÜLLER 
7.1 DERECEYE GİRENLER 
• Birinciye 2000 TL   
• İkinciye 1500 TL 
• Üçüncüye 1000 TL 
• Mansiyon 500 TL 

7.2 Yurt dışından katılanlar hariç ödülü hak eden kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak 
zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan 
kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Saray Belediyesi uhdesinde kalır. 
 
8.ÖZEL KOŞULLAR 
• Saray Belediyesi Fotoğraf Yarışması’na başvuru yapan kişi, fotoğraf’ın yasal sahibi olmalıdır. 
• Telif Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen Saray 

Belediyesi, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile dereceye giren fotoğraflar kitap haline getirip 
basabilir ve ücretsiz olarak dağıtabilir. 

 
9.JÜRİ 
• Arif NACİ ÖNGÖREN (Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü) 
• İlgi BOHUR 
• Erdal SARIGÜL(FOTOĞRAF SANATÇISI) 
• Ahmet SUNGUR 

 
 

10. BAŞVURU ve İLETİŞİM 
Ödül töreni gecesinin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan 
duyurulacaktır. 
 
Adres: Yenimahalle Orkide Sokak No:1 Saray Atatürk Kültür Merkezi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Telefon: 0282 768 10 05 (Dahili:312) 
E-posta: akmsaray@gmail.com 


