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KARESİ BELEDİYESİ 5. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI “PANDEMİ DÖNEMİNDE 
KARESİ’DE YAŞAM” ŞARTNAMESİ 

 

1. Yarışmanın Adı: Pandemi Döneminde Karesi’de Yaşam 

2. Yarışmanın Konusu ve Amacı:  

a. Konu: 2020 yılında, yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve gelecekte de nasıl 
sonuçlanacağı belli olmayan Covid-19 virüslü pandemi, insanların yaşamları üzerinde, büyük 
bir etkiye ve değişime yol açmıştır. Dünya genelinde ilan edilen pandemi, halen devam 
etmekte, hükümetler ve Bilim Kurulundaki uzmanlar tarafından, daha ne kadar uzayabileceği 
de kestirilememektedir. 

Karesi Belediyesi olarak, 2020 yılında Karesi bölgemizdeki vatandaşlarımıza, gerekli tüm 
yardım ve taleplerle birlikte, tedbirleri de içine alan bir çalışma programını yerine getirdik. Bu 
yöndeki çalışmalarımız, 2021 yılında da devam edecektir. Bu doğrultu ekseninde, bu 
yarışmayı düzenleyerek, fotoğraf yarışmacısı olan katılımcıların aracılığıyla, halkımız 
arasında farkındalık sağlanmasına yardımcı olurken, bu önemli tarihsel zaman aralığını da, 
belge anlamında not düşmek istiyoruz. Pandemi kurallarına bağlı bir yaşamı ortaya 
koyarken, bununla birlikte, kuralsız bir yaşamın doğurabileceği sonuçlara da parmak 
basarak, bu zorlu sürecin önemini açığa çıkarmak istiyoruz. 

b. Amaç: Karesi Belediyesi olarak, siz fotoğraf sever yarışmacılardan, teknik görsel 
estetiğiniz ve anlatım biçiminizi kullanarak, tarihe bir not düşmeniz beklenmektedir.  

Belediyemizce düzenlenen 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda, “Pandemi Döneminde 
Karesi’de Yaşam” adıyla, siz fotoğraf severlerin karşısına çıkmaktayız.  

Karesi ilçemizin, fotoğraf yoluyla tanıtımına katkıda bulunmak ve böylece onun 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına da, yeni bir ivme kazandırmak amacıyla 
düzenlenen fotoğraf yarışması, Karesi ilçemiz sınırları içindeki “Pandemi Döneminde 
Karesi’de Yaşam” konusunu ele almaktadır. Yarışmacıların, ilçemiz sınırlarında yarışma 
konusuna giren ve ilçemizde çektiği her fotoğraf karesi, seçici kurul tarafından titizlikle 
değerlendirilecektir. Yarışmanın konusu, Karesi ilçesinin sınırları içinde bulunan ek-2 listede 
belirtilen mahallelerdir.  

3. Yarışma Organizasyonu: 

 Yarışma, Karesi Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) 
desteği ile yapılacaktır. 

4. Yarışma Kategori/Bölümleri: 

 Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. 
Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. 

5. Yarışma Koşulları: 

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

b. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Karesi ilçe sınırları içerisinde çekilmiş olması 
zorunludur. Düzenleme kurulu dereceye girip ödül alacak fotoğraflarda nerede çekildiği ile 
ilgili tereddüt oluşursa çekilen fotoğrafın öncesi ve sonrasının, seri olacak şekilde(örneğin 
toplam 10 karesini) orijinalini ham olarak isteyebilir.  

c. Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya 
katılabilir.  

ç. Yarışma; Karesi Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile 
birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik, 18 yaşını doldurmuş amatör ve 
profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş 
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kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.  

d. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir 
yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle 
oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış 
kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış 
olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez 

e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, 
kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı 
değiştirilmemiş olmalıdır. 

f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile 
çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul 
edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya 
kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına 
ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 

g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik 
fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla 
yarışmaya kabul edilir. 

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

h. 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. 

ı. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası 
Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit 
edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; 
yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı 
taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül 
verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde 
düzenleyici kuruma iade edilir. 

i. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe 
dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu 
takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş 
sayılır; TFSF 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 TFSF ile iş birliğine girmemesi 
durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her 
şekilde teşhir edilir. 

j. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) 
bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici ve TFSF 
sorumlu değildir. 

k. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl 
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 

l. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az 
sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir. 

m. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir 
kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da 
erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. 
Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda 
şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü 
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değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta 
öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. 

n. Yarışma fotoğrafı çekmek için Karesi İlçesine gelen katılımcıların, Karesi Belediyesi 
yarışma sekretaryasına kayıt yaptırmaları ve akreditasyon kartlarını almaları zorunludur. 

o. Yarışmaya gönderilecek olan fotoğrafların, herhangi bir tereddüde mahal vermemesi 
için, fotoğraf makinelerinin GPS özelliklerinin açık olması ve fotoğraflarında GPS 
verilerinin(bilgilerinin) mevcut olması önerilir.  

6. Telif (Kullanım) Hakkı: 

a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma 
uygulanan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte 
düzenleyici kuruma ait olacaktır. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır. 

b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların 
yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel 
ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan düzenleyici 
kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser 
adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve 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 düzenleyici kuruma izin/muvafakat 
verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. 

c. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri 
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu 
izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak 
talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte 
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ç. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait 
olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt 
eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya 
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

d. Yarışmaya gönderilen 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. 

e. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar Karesi Belediyesi 
https://www.karesi.bel.tr/ web sayfası ve https://tfsfonayliyarismalar.org/ aynı zamanda 
düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) 
hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca 
ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2021 ile Karesi Belediyesi yayınlarında, sosyal 
medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir. 

e. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) 
gün sonra otomatik olarak silinecektir. 

7. Diğer Hususlar: 

a. 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.  

b. Şartnamede belirtilen ödüller, 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 

https://www.karesi.bel.tr/
https://tfsfonayliyarismalar.org/
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bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) 
yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb 
herhangi bir talebi olamaz. 

c. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma 
Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) 
ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara 
elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir. 

ç. Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler düzenleyici 
kurum tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, 
TFSF’ ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’ na ve fotoğraf sanatı derneklerine birer 
adet gönderilecektir.  

d. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, 
Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma 
Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir. 

e. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve 
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, 
yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu 
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

f. Katılımcılar, seçici kurul üyelerinin biyografilerine Karesi Belediyesine ait 
https://www.karesi.bel.tr/ web sayfasından ulaşabilirler. 

8. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi: 

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir 
gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir. 

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi 
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri 
takip edilerek gerçekleşecektir. 

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. 
Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek 
aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. 

ç. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. 

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

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

f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-350 DPI çözünürlükte, 
8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 
Mb’yi de geçmemelidir. 

g. 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. 

 ğ. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya 
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim 
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve 
katılımcı bilgilendirilecektir. 

h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu 
sorumlu olmayacaktır. 

 

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
https://www.karesi.bel.tr/
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim
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9. Seçici Kurul: (Ada göre alfabetik sırayla) 

• Cihan KARACA – Fotoğraf Sanatçısı / EFIAP 

• İzzet KERİBAR – Fotoğraf Sanatçısı / Araştırmacı Yazar / EFIAP 

• Koray Muharrem ÜRKMEZ – Fotoğraf Sanatçısı / TFSF Ege Bölgesi Dernekleri 
Bölge Sorumlusu 

• Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU – Fotoğraf Sanatçısı / Akademisyen / Dokuz Eylül 
Üni. Güzel Sanatlar Fak. 

• Doç. Mustafa Bilge SATKIN – Fotoğraf Sanatçısı / Akademisyen 

• Neşe ŞENEROL – Grafiker / Karesi Belediyesi 

• Dr. Osman ÖNDER – Fotoğraf Sanatçısı / EFIAP 

• Osman SİPAHİ – Fotoğraf Sanatçısı / BASAF 

• Prof Dr. Özer KAMBUROĞLU – Fotoğraf Sanatçısı / Akademisyen / AFIAP 

• Yüksel İPEK – Fotoğraf Sanatçısı / BASAF / Karesi Belediye Meclis Üyesi 

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında 
değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya 
gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir. 

COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün 
olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı online olarak yapılabilir.  

• TFSF Temsilcisi: Cengiz Han GÜNESEN 

10. Yarışma Takvimi: 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi   : 05 Nisan 2021 Pazartesi 

Son Başvuru Tarihi   : 31 Ekim 2021 Pazar – Saat: 23.00 (TSİ) 

Jüri Toplantı Tarihi   : 11 Kasım 2021 Perşembe 

Sonuç Bildirim Tarihi   : 15 Kasım 2021 Pazartesi 

Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat   : Pandemi koşulları nedeniyle her türlü 
duyuruyu, düzenleme kurulu ayrıca yapacaktır. 

11. Ödüller-Sergilemeler: 

Birincilik : 7.500 TL + Plaket + TFSF Madalyası 

İkincilik : 5.500 TL + Plaket + TFSF Madalyası 

Üçüncülük : 3.500 TL + Plaket + TFSF Madalyası 

Üç Adet Mansiyon : 2.000 TL 

Karesi Belediyesi Özel Ödülü : 2.000 TL 

Sergileme (En fazla 30 adet) : 500 TL 

Satın Alma (Ortalama 10 adet) : 500 TLÖdül ve sergileme dışında düzenleyici kurum 
yarışmaya gönderilen fotoğraflardan uygun gördüğü kadarını, en az sergileme bedeli 
karşılığı satın alabilir. 
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12. Düzenleme Kurulu: 

 Şaban AKKOL ( Karesi Belediye Başkan Yardımcısı) 

 Nilgün BAYSAL ( Karesi Belediye Meclis Üyesi) 

 Yüksel İPEK (Karesi Belediye Meclis Üyesi / Fotoğraf Sanatçısı) 

     Burak KALIPÇIOĞLU (Karesi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V.) 

 Oya DOĞRU (Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.) 

 Neşe ŞENEROL (Karesi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü / Grafiker) 

 Burak YILDIZ (Karesi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)  

13. Yarışma Sekretaryası-İletişim: 

 Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

 Neşe ŞENEROL 

Eski Kuyumcular Mah. Yeşil Yol Sok. No.5 Karesi/BALIKESİR 

Tel: 0(266) 243 04 00 – 4401 / 4402 

14. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2021-031” 
numara ile onaylanmıştır. 

15. Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER: 

Ek-1: Karesi Şehir Haritası 

Ek-2: Yarışma Konusu Mahalle Listesi 
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Ek-1: Karesi Şehir Haritası 
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Ek-2: Yarışma Konusu Mahalle Listesi 

 

• 1.ORUÇGAZİ MAHALLESİ 

• 1.SAKARYA MAHALLESİ 

• 2.ORUÇGAZİ MAHALLESİ 

• 2.SAKARYA MAHALLESİ 

• ADNAN MENDERES 
MAHALLESİ 

• AKINCILAR MAHALLESİ 

• AKTARMA MAHALLESİ 

• ALACABAYIR MAHALLESİ 

• ALİ HİKMET PAŞA MAHALLESİ 

• ARMUTALAN MAHALLESİ 

• ATATÜRK MAHALLESİ 

• AYGÖREN MAHALLESİ 

• BAKACAK MAHALLESİ 

• BEYKÖY MAHALLESİ 

• BOĞAZKÖY MAHALLESİ 

• BÜYÜKPINAR MAHALLESİ 

• ÇANACIK MAHALLESİ 

• ÇAY MAHALLESİ 

• ÇAYPINAR MAHALLESİ 

• DAVUTLAR MAHALLESİ 

• DELİKLİTAŞ MAHALLESİ 

• DUMLUPINAR MAHALLESİ 

• DÜZOBA MAHALLESİ 

• EGE MAHALLESİ 

• ESKİ KUYUMCULAR 
MAHALLESİ 

• FETHİYE MAHALLESİ 

• HACI İSMAİL MAHALLESİ 

• HALKAPINAR MAHALLESİ 

• HİSARALAN MAHALLESİ 

• HİSARİÇİ MAHALLESİ 

• İBİRLER MAHALLESİ 

• KABAKDERE MAHALLESİ 

• KALAYCILAR MAHALLESİ 

• KAMÇILLI MAHALLESİ 

• KARABEYLER MAHALLESİ 

• KARAKOL MAHALLESİ 

• KARAOĞLAN MAHALLESİ 

• KARESİ MAHALLESİ 

• KAVAKLI MAHALLESİ 

• KAYABEY MAHALLESİ 

• KIRMIZILAR MAHALLESİ 

• KIZPINAR MAHALLESİ 

• KOCAAVŞAR MAHALLESİ 

• KÖTEYLİ MAHALLESİ 

• KURTDERE MAHALLESİ 

• KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ 

• MALTEPE MAHALLESİ 

• MİRZABEY MAHALLESİ 

• NAİPLİ MAHALLESİ 

• ORTACA MAHALLESİ 

• OVACIK MAHALLESİ 

• PAŞA ALANI MAHALLESİ 

• ŞAMLI MAHALLESİ 

• TAŞKESİĞİ MAHALLESİ 

• TATLIPINAR MAHALLESİ 

• TOYBELEN MAHALLESİ 

• TOYGAR MAHALLESİ 

• TURPLU MAHALLESİ 

• ÜÇPINAR MAHALLESİ 

• VİCDANİYE MAHALLESİ 

• YAĞCILAR MAHALLESİ 

• YAYLABAYIR MAHALLESİ 

• YAYLACIK MAHALLESİ 

• YENİ MAHALLESİ 

• YENİİSKENDER MAHALLESİ 

• YENİKÖY MAHALLESİ 

• YEROLUK MAHALLESİ 

• YEŞİLOVA MAHALLESİ 

• YILDIRIM MAHALLESİ 

• ZİYARETLİ MAHALLESİ 

 


