
MERSİN TİCARET BORSASI 
7.ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ 

2019  YILI Fotoğraf Yarışması-FOTOMARATON 
“NARENCİYE FESTİVALİ” 

 
YARIŞMANIN AMACI:  
 
Mersin’de ve Çukurova’da hayatın önemli parçalarından biri olan Narenciye üretimine dikkat 
çekmek ve Mersin’in ULUSLARARASI Platformda tanınırlığı hususunda bütünün bir parçası 
olmaktır. Narenciye Festivali kente Mutluluk getirir,Mersin Narenciye Şehridir mesajını tüm 
ülkemize ve Dünya’ya vermektir. 
 
 

 
YARIŞMA KOŞULLARI:  
A-Katılım Koşulları:  

 
- Yarışmaya, Festivalde çekilmiş en çok 5 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla, Seçici Kurul üyeleri,     
Festival Kurulunda görevli veya festival Borsa çalışanları ile Borsa yöneticileri ve birinci derecede 
yakınları dışında herkes katılabilir.  
- Kayıt ve katılım ücretsizdir.  
- Başvurular  Festival süresi boyunca ve 8 Kasım 2019 saat:17:30’a kadar alınacaktır.Katılımcılar 
www.mersinnarenciyefestivali.com web sitemiz üzerinden başvuru formu doldurup  , fotoğrafları 
yükleyerek başvuruda bulunacaktır. 
 - Fotoğraflar makinelerin ve cep telefonlarının izin verdiği mümkün olan en büyük boyutta teslim 
edilecektir.  
- Tüm fotoğraflar sayısal ortamda teslim edilecektir..Baskılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.  
- Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, 
görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir 
çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, 
imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.  
- Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve 
yayımlanmış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri katılamaz. Festival süresince 
çekilmiş yeni fotoğraflar ile katılım yapılmalıdır. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme 
almış ve yayımlanmış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla 
katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafların festival sırasında çekilmiş 
olması zorunludur. 

http://www.mersinnarenciyefestivali.com/
http://www.mersinnarenciyefestivali.com/


- Katılımcı, yarışmaya teslim ettiği  yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin 
alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 

- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi 
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı 
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

- Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri 
alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü 
iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı 
doğurmaz. 

- Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu 
yarışmaya katılamazlar.  
Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.  
 
 
 
YARIŞMA TAKVİMİ:  
 
Başvuru Tarihi: 02-03 Kasım 2019  Cumartesi saat 09:00’dan itibaren 
Son Katılma Tarihi : 8 KASIM 2019 Pazar 17:00 
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 15 KASIM 2019 Cuma 
Sonuçların Açıklanması : 18 Kasım  2019 Cuma  
Ödül Töreni: Festival Kapanış Toplantısı 
 
Ödül Töreni Jüri toplantısı yapıldıktan sonra açıklanacaktır. 
 
 
SEÇİCİ KURUL  
 
MERSİN FOTOĞRAF  DERNEĞİ 
MERSİN ÜNİV. FOTOĞRAFÇILIK  TEMSİLCİSİ  
MERSİN TİCARET BORSASI TEMSİLCİSİ 
 
Yukarıda belirtilen seçici kurul tarafından değerlendirmeler yapılacaktır. 
 
TELİF HAKLARININ DEVRİ: 
 
- Katılımcı, dereceye giren ve ödül ve sergileme kazanmış olan fotoğrafların "Mersin Ticaret 
Borsası’nın” hazırlamış olduğu her türlü sayısal ve basılı mecrada ve tüm Borsa yayınlarında ve 
Narenciye konulu etkinliklerde, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım 
hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse 
diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, 
işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için "Mersin Ticaret 
Borsası’na” 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.  

- Ödül alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan "Mersin 
Ticaret Borsası’nın” tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi 
yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle 
birlikte kullanılabilir.  



- Ödül alan fotoğraflar Borsa tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet 
vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif 
ücreti ödenmeyecektir.  

- Teslim edilen  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 teslim edilen  fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir 
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin 
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm 
sorumluluğu yarışmacıya aittir.  

- Mersin Ticaret Borsası, ödül kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan ihtiyaç duyulması 
isteyebilir.   

 
ÖDÜLLER:  
Birincilik Ödülü : 1 tam altın  
İkincilik Ödülü : 1 yarım altın  
Üçüncülük Ödülü : 1 çeyrek altın  
 
Ödül ve sergileme alan fotoğrafların Mersin Ticaret Borsası’nın seçimine göre 12 adeti 2019 yılı 
takviminde kullanılacaktır. Takvimde yer alan fotoğraflar aynı zamanda Ödül ve sergileme alan diğer 
fotoğraflarla da birlikte  tanıtım amaçlı çeşitli mecralarda kullanılacaktır. 
 Ödülün yanı sıra tüm katılımcılara "Mersin Ticaret Borsası Kültürel Katkı Belgesi" verilecektir.  
 
FOTOĞRAFLARIN İADESİ:  
Fotoğraflar iade edilmeyecek Dijital Ortamda muhafaza edilecektir.Bu sebeple fotoğrafçılar kendi 
dosyalarını kayıt altında tutmalıdırlar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
       


