
T.C. Mutki Kaymakamlığı 

Fotoğraf Yarışması Katılım Şartları 

 

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU : 

Yarışmanın konusu “Mutki’de Sonbahar” dır. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı 

fotoğraf(lar)ını Mutki sınırları içerisinde çekmiş olmak zorundadır. 

Yarışmanın amacı fotoğraf severleri  çekmek, çekilen fotoğraflarla ilçenin bilinirliği artırarak 

turizme katkı sağlayıp, Mutki’nin tanıtımına ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı 

sağlamaktır. 

 

GENEL KURALLAR : 

“Mutki”; tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir. Mekânsal 

açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, Bitlis ilinin Mutki ilçesine ait olduğunun 

anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimler fotoğraf 

açıklamasında kullanılmalıdır. Yarışmanın konusu Mutki’de Sonbahar. 

Dereceye giren fotoğrafların sahipleri fotoğrafı Mutki sınırları içinde çektiğini ispatlamakla 

yükümlüdür. Havadan, yüksek bir yerden çekilen fotoğraflarda kadraj içinde kalan kısmında 

Mutki sınırları içinde yer alması gerekmektedir. Yarışmacı jürinin bilgi istemesi durumunda 

bunu da ispatlamakla yükümlüdür. 

Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

18 yaşını dolduran tüm vatandaşlarımız yarışmaya katılabilirler. 

Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) adet eserle katılabilir. 

Daha önceki yıllarda fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu 

fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile 

renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz.  

Anılan fotoğrafın, daha önceki yarışmalarda ödül veya sergileme almış olduğunun ortaya 

çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen 

fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı 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. 

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm 

izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait 

görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı 



ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural 

ihlali işlemi uygulanır. 

Kural ihlali yapan kişilere yaptırımlar uygulanır ve katılımcının ödülü iptal edilir; ödül yeri boş 

bırakılır; 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. 

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. 

Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar T.C. Mutki Kaymakamlığı’nın arşivlerinde kalacaktır. 

Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı 

olmadan T.C. Mutki Kaymakamlığı’nın tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve 

bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi internet, görsel ve yazılı basın organlarında da 

kullanılabilir, kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Yarışmaya gönderilen eserlerin 

kullanım hakkı T.C. Mutki Kaymakamlığı’na ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak 

kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını 

kabul etmektedir. 

Yarışma sonuçları https://www.instagram.com/mutki_kaymakamligi/ adresinden 

(@mutki_kaymakamligi instagram hesabından) ve www.mutki.gov.tr web sitelerinden ilan 

edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla 

bildirilecektir. Ödül alan fotoğraflar T.C. Mutki Kaymakamlığı web sayfalarında ve sosyal 

medya (Facebook, Twitter, İnstagram vb.) hesaplarında yayınlanacaktır. 

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda T.C. Mutki 

Kaymakamlığı’nın kararları geçerlidir. 

Katılımcılar; fotoğraflarını mutkifotografyarismasi@gmail.com adresine mail olarak 

gönderdikleri takdirde yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, 

01.11.2019 tarihinde yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan 

itiraz hakkı yoktur. 

 

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ 

Yarışmaya mutkifotografyarismasi@gmail.com adresine gönderilen fotoğraflar dışında 

hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. 

Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde 

katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. 

YARIŞMA BİTİŞ TARİHİ   : 20 Aralık 2019, Cuma 

ÖDÜLLER    : Birincilik 1.000 TL  -  İkincilik 750 TL  -  Üçüncülük 500 TL 
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