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MADEN SANAT 1. FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

2021 
 

 

1.YARIŞMANIN AMACI  

 

Özet: Marmara Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve e-madencilik.com olarak, kurumsal kimliğimizi sosyal 

sorumluluk ve sanatsal projelerle de pekiştirmek üzere, madensanat.org sitesini kurarak çıktığımız 

bu yolda, Türk fotoğrafçılarını ve maden sektörü çalışanlarını buluşturan bir platform oluşturmayı 

hedeflemekteyiz. Bu sene ilk olarak düzenlemekte olduğumuz yarışmada, Sanat Kurulumuz ilk 

özel konumuzu "Açık Saha Madenciliği” olarak belirlemiş bulunmaktadır. 

 

• Ülkemizin en önemli zenginlik kaynaklarından birisi olarak övündüğümüz Madencilik, yer 

kabuğunda bulunan metal cevherleri, endüstriyel hammaddeler, kömür ve petrol gibi ekonomik 

değeri olan maddelerin, yani Madenlerin yataklarının aranması, projelendirilmesi, işletilmesi ve 

çıkarılan maddelerin zenginleştirilmesi ile ilgili tüm işlemleri kapsayan çok geniş bir sektör ve de 

uygulamalı ana bilim dalıdır.  

 

• İnsanlar tarih boyunca, karadan ve denizlerden bu yeraltı zenginliklerini çıkarıp, ekonomiye 

kazandırmak icin birçok yöntem kullanılmışlardır. Kara madenciliği konusu da yeraltı ve yerüstü 

(açık saha) olmak üzere iki ana kategoride yapılmaktadır. 

 

• Her ne kadar yeraltı madenciliği fotoğraf sanatçıları icin cazip bir ortam olmasalar da, Açık Saha 

Madenciliği tam tersine fotoğraf sanatçıları için benzersiz renkleri bir araya getiren çok cazip 

ortamlar oluşturabilmektedir. 

 

• İster amatör ister profesyonel olsun, fotoğraf sanatçılarının ülkemizde bolca bulununan açık saha 

maden ocaklarında çektikleri fotoğrafların bir arada derlenerek sınıflandırılmasını yapmak amacı 

ile, 1. Maden Sanat Fotoğraf Yarışması 2021’in konusu: “Açık saha madenciliği” olarak 

belirlenmiştir. 

 

• Maden ocaklarına her ne vesile ile olursa olsun yolu düşen tüm fotoğrafseverlerin, “Madencilik 

Tutkusu” nu, fotoğraf tutkuları ile harmanlayarak gönderecekleri harika eserleri görmek için 

sabırsızlıkla bekliyor olacağız.  

 

2. YARIŞMA KATEGORİ / BÖLÜMLERİ  

 

Maden Sanat 1. Fotoğraf Yarışması 2021 Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümden 

oluşmaktadır: 

 

"Açık Saha Madenciliği”  (Renkli ve Siyah-Beyaz ) - (Sayısal) 

 

 

 

 

https://www.turkcebilgi.com/hammadde
https://www.turkcebilgi.com/k%C3%B6m%C3%BCr
https://www.turkcebilgi.com/petrol
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3. KATILIM KOŞULLARI 

 

a. Yarışma, amatör veya profesyonel fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Düzenleme kurulu, 

jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları ve Marmara Bilgi Teknolojileri A.Ş., madensanat.org 

ve e-madencilik.com  çalışanları yarışmaya katılamazlar. 

b. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

c. Yarışmacılar en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler. 

d. Gönderilen fotoğraflar, en fazla 300 dpi çözünürlükte, uzun kenar maksimum 3840 

piksel, maksimum dosya boyutu 5 MB olan jpg / jpeg formatında olarak gönderilmelidir. 

e. Yarışmacılar, manipülasyon (orijinal fotoğrafın bütünlüğünü bozan ve herhangi bir obje 

ekleme çıkartma işlemi) hariç geleneksel veya modern her türlü fotografik tekniği özgürce 

kullanabilirler. Manipülasyon içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

f.             Tüm bölümler için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. 

Yarışmaya baskı veya CD/DVD ile fotoğraf kabul edilmemektedir. 

g. Fotoğraf üzerinde isim, çerçeve ve paspartu olmamalıdır. 

h. Katılımcılar madensanat.org adresine internet üzerinden ulaşarak, ilgili sayfadan Maden 

Sanat 1.Fotoğraf Yarışması'na katılabileceklerdir. 

i.             Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için madensanat.org sitesine üye olmak ve yarışma 

şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar 

şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 

j.            İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda, sistemden veya kullanıcıdan 

kaynaklı hatalar oluşması halinde yarisma@madensanat.org adresinden iletişime geçilerek bilgi 

verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu e-posta adresi sadece fotoğraf yükleme 

problemi yaşayanlar için kullanılacak olup, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış 

olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez. 

k. Yarışma sonuçları www.madensanat.org internet sitesinde duyurulacak; ayrıca tüm 

katılımcılara e-posta ile bildirilecektir. 

l.              Jüri, katılımcıların yarışmaya gönderdikleri fotoğrafları tek tek inceleyerek, yarışmaya 

uygunluklarını belirleyecektir. Aralarından, herhangi bir nedenden dolayı sakıncalı gördüğü 

fotoğrafları değerlendirme listesine almayabilir. Bu konuda Jüri değerlendirmeye almama kararının 

nedenlerini açıklamayabilir. Katılımcının itiraz hakkı veya neden sorma hakkı yoktur. Katılımcı, 

katılım formunu kabul etmiş olmakla itiraz hakkı bulunmadığını da kabul etmiş olur.   

m. Yarışmada kazananlar yüzde 50 Jüri oyları, yüzde 50 ise, üyelerimizin on-line olarak 

kullanacakları oylar ile belli olacaktır. Yarışmaya değer bulunan eserler, Jüri tarafından belirlenip, 

10 gün süre ile madensanat.org sitesinde madensanat.org sitesi üyeleri tarafından oylamaya 

açılacaktır.  

n. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, madensanat.org ve e-

madencilik.com  internet sitelerinde yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmada ödül, mansiyon ve özel 

ödül alan fotoğraflar bu sitelerin Facebook, Instagram ,vb sosyal media hesaplarında da 

yayınlanacaktır. Ayrıca, madensanat.org sitesinde Geçmiş Yarışmalar sayfalarında yer alacaklardır.   

o. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve 

taahhüt eder. 

p. Katılımcı,yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak vuku bulacak herhangi bir yasal 

sorunun tek sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

q. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, 

doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt 

etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda yarışma düzenleyici madensanat.org ve 

Marmara Bilgi Teknolojileri A.Ş sorumlu olmayacaktır. 

r. Ödül alan eserlerin kullanım hakları madensanat.org, Marmara Bilgi Teknolojileri A.Ş ve eser 

sahibine ait olacaktır. Ödül alan fotoğraflar, ödülleri veren kuruluş olan Marmara Bilgi 

Teknolojileri A.Ş tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının 

ismi belirtilerek ücretsiz ve ilave izin alınmadan kullanılabilecektir. Katılımcılar bu şekilde 

http://www.madensanat.org/
http://www.madensanat.org/
http://www.madensanat.org/
http://www.e-madencilik.com/
http://www.e-madencilik.com/
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kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka her hangi bir telif hakkı ya da maddi manevi 

talepte bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler. 

s. Yarışmanın kurallarına göre, katılımcı, eserlerinin çoğaltılması, basılı veya dijital 

kataloğa girmesine izin verir. Bu konuda, Marmara Bilgi Teknolojileri A.Ş fotoğrafların başka 

amaçlar için kullanılmasına izin vermez. 

t.              Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş 

gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği 

yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.  

Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül 

verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. 

u. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden ve FIAP kırmızı 

listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. 

v. madensanat.org patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği 

fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit 

edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. madensanat.org, elindeki bütün imkân ve teknikleri 

kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, 

fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik 

madensanat.org ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile 

madensanat.org tarafından yasaklanabilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin 

muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.  

w. Bir katılımcının resimleri jüriye ardışık olarak sunulmayacaktır. Bir katılımcının dört 

fotoğrafı, dağıtılmış olarak değerlendirmeye sunulacaktır.  

x. madensanat.org ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan 

isteyebilir. 

y. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar hakkında madensanat.org 

ve Marmara Bilgi Teknolojileri A.Ş sorumlu olmayacaktır. 

z. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden itibaren 

sistemden 60 (altmış) gün sonra silinecektir. 

 

z.             Şartnamede belirtilmeyen ya da olası anlaşmazlıklarda madensanat.org’un kararı nihai 

olarak Kabul edilecektir. 

 

4. YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarihi...: 10 Şubat 2021      

Son Fotoğraf Yükleme Tarihi ……….: 28 Şubat 2021 Saat: 24.00 (TSİ) 

Uygun bulunan eserlerin yayınlanması:  3 Mart 2021 

Üyelerin Oy Kullanma terihleri………: 4-14 Mart 2021  

Jürinin toplanması ……………………: 16 Mart 2021 

Sonuç Bildirimi……………………….: 18 Mart 2021  

Ödül alan eserlerin yayınlanması……...: 18 Mart 2021 

 

Yarışma sonrası, eğer ortam yarışmayı düzenleyen Maden Sanat.org tarafından uygun bulunduğu 

takdirde, sergi düzenlenecek ve tarih ve yeri belirten bir mail ile veya www.madensanat.org 

adresinde açıklanarak tüm katılımcılara bilgi verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madensanat.org/
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                       5. JÜRİ - SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre alfabetik sırayla) 

 

Emre OGAN  :  Fotoğraf Sanatçısı - TR 

Ahmet SEL :         Fotoğraf Sanatçısı - TR  

Ali SÖNMEZ :  (madensanat.org Sanat Yönetmeni)  

……. ……….:      (EFIAP) - Fotoğraf Sanatçısı - TR 

……. ……….:      (EFIAP) - Fotoğraf Sanatçısı - TR 

 

Jüri toplantısı en az 3 seçici kurul üyesinin bir araya gelmesi ile yapılır. Yarışma Jürisi, süregelen 

pandemi dolayısı ile, ülkemizin genel ortamına bağlı olarak,  madensanat.org tarafından 

İstanbul’da belirlenecek bir toplantı salonunda veya Sanal olarak toplanacaktır. 

 

6. ÖDÜL - SERGİLEMELER (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır.) 

Birinciye  : madensanat.org Altın   Madalya ve Plaket ve sponsorlardan sürpriz Birincilik ödülü 

İkinciyee  : madensanat.org Gümüş Madalya ve Plaket ve sponsorlardan sürpriz İkincilik  ödülü 

Üçüncüye : madensanat.org Bronz  Madalya ve Plaket ve sponsorlardan sürpriz Üçüncülük ödülü 

Mansiyonlar : madensanat.org Toplam 6 yarışmacıya Plaket  

Özel Ödüller : Jüri ve Sponsor firmalar tarafından liyakata göre  

Sergileme : En fazla toplamda 100 adet 

Toplam ödül ve sergileme : En az 110 adet 

 

7. YARIŞMA SEKRETERYASI / İLETİŞİM 

Ercüment ERDENER  

madensanat.org  

Marmara Bilgi Teknolojileri A.Ş  

34714 Kadıköy – İSTANBUL  

E-posta : erdenerercument@hotmail.com 

E-posta Destek : yarisma@madensanat.org 

Telefon :507-248 98 81 

 


