T.C.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü
11. Bölge Müdürlüğü-Samsun Şube Müdürlüğü
- Vezirköprü Belediye Başkanlığı
Vezirsuyu ve Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı
Foto Safari – Fotoğraf Yarışması
“Şahinkaya Kanyonu’na Yolculuk”
(18-19-20 Ağustos 2017)
Yarışma Şartnamesi
Düzenleyen Kurum:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 11. Bölge Müdürlüğü,
Samsun Şube Müdürlüğü, Vezirköprü Belediye Başkanlığı ve TFSF’nin katkıları ile 18-19-20
Ağustos 2017 tarihlerinde Vezirsuyu ve Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda “Şahinkaya
Kanyonuna Yolculuk” konulu FOTO SAFARİ – FOTOĞRAF YARIŞMASI yapılacaktır.
Yarışma Alanı:
Çekimler, Vezirsuyu ve Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı sınırları içerisinde gerçekleştirilecektir.
Yarışmanın Amacı:
Yarışmanın amacı, Vezirsuyu ve Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nın doğal, estetik değerlerinin
farklı bakış açısı ile sanatsal olarak ortaya konması ve Vezirsuyu ve Şahinkaya Kanyonu Tabiat
Parkı’nın florası-faunası ve tüm kaynak değerlerine dikkat çekilerek fotoğrafçı bakış açısıyla
görsellerinin tespit edilerek tanıtımının yapılması için idarenin görsel arşivinin oluşumuna katkı
sağlanmasıdır.
Yarışmanın Konusu: “Şahinkaya Kanyonu’na Yolculuk” tur.
Yarışma kategorileri:
Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli ve Siyah-Beyaz (monokrome) olmak üzere tek bölümlüdür.
Yarışma Şartları:
1. Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcileri ve yarışma koordinatörlüğünde görev
alanlar ile birinci derece yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör
fotoğrafçılara açıktır. Katılımcılar yarışma sırasında yanlarında resmi kimlik kartlarını (Nüfus
Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb) bulundurmak zorundadır.
2. Katılımcılar, kayıt masasına uğrayarak kayıt işlemlerini gerçekleştirmeli ve yaka kartlarını
almalıdır.
3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4. Yarışmacı kıyafetlerinin doğaya uygun renk ve donanımda olması; sivrisinek, haşere, zehirli
bitki, böcek vb gibi etkenler ile her türlü tehlikeli duruma karşı önlemi kendisi alacaktır.
5. Her yarışmacı, en fazla 3 (üç) eserle yarışmaya katılabilir.
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6.

Yarışmaya gönderilen eserlerde basit düzenlemeler (ışık, renk, kontrast, crop, ufuk çizgisi vb
ayarları) dışında hiçbir müdahale kabul edilmez.

7.

Yarışmada dijital (sayısal) makine kullanılmalıdır. Fotoğrafın üzerinde tarih, isim, vb etiketler
bulunmamalı, fotoğraf makineleri bu tür bilgi yazılarını fotoğrafın üzerine yazdırmayacak şekilde
ayarlanmalıdır. Drone (multikopter) ile yapılan fotoğraf çekimleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Foto Safarinin yapıldığı günlerde, kayıt masasına kayıt olduktan sonra çekimi yapılan
fotoğraflar yarışmaya tabi tutulacaktır. Daha önceden çekilmiş fotoğraflar katılamaz. Çekime
başlamadan önce fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve kullanılacak uygun kapasitede
tek bir bellek kartının sıfırlaması yapılır. Kullanılan bellek kartının marka ve seri numarası
okunabilir olmalıdır. Fotoğraf makinesinin pilinin bitmesi vb nedenlerle kayıt sırasında yapılan
makine ayarlarının değişmesi durumunda yarışmacı yarışma dışı bırakılır.
Görüntüye veya exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
Çekilen fotoğrafların, fotoğrafçının kendi makinesinin “Raw” ya da “Raw+Jpeg High”
formatında olması gerekir.
Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu
olmayacaktır.
Yarışmacılar, seçimlerini yanlarında getirdikleri dizüstü bilgisayarlar veya fotoğraf makinelerinin
monitörleri aracılığıyla yaparak fotoğrafların dosya numaralarını “Fotoğraf Teslim Formu”na
yazacaklardır. Yarışmacılar çektikleri fotoğrafları “Fotoğraf Teslim Formu”nu doldurduktan sonra
seçtikleri görüntüler bellek kartlarından görevlilerin bilgisayarlarına aktarılacaktır. Yarışmacılar,
fotoğrafları 300 dpi çözünürlük ve 5 Mb’yi geçmeyecek büyüklükte, kısa kenarı en az 2400 piksel
olacak şekilde ve jpg/Jpeg olarak bir CD/DVD veya flash belleğe kaydetmelidir. Fotoğrafların
aslı da RAW olarak, aynı CD/DVD veya flash bellekte ayrı bir dosyada yer almalıdır. RAW dosya
orijinal ismiyle yer alırken, düzenlenmiş jpg/jpeg formu; kişinin yarışmacı numarası “-1” olarak
adlandırılacaktır. Örnek: 20 no’lu yarışmacı 3 fotoğraf ile katılır ise fotoğraflarına 20-1, 20-2 ve
20-3 ismini verecek ve yarışmaya gönderecektir. Bu nedenle yarışmacı yaka kartınızı
yarışmadan sonra saklayınız.
Yarışmacılar, yarışma süresince ve fotoğrafları seçme aşamasında, Düzenleme Kurulu, Seçici
Kurul üyeleri ile TFSF temsilcisinden görüş alamayacaklardır.
Yarışma sonu teslim ettiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Katılımcı, yarışma sonu teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve çekim anında,
çekilen obje, mekan, evcil hayvan vb sahiplerinden yine çekimi yapılan insanlardan tüm izinlerin
alınarak çekim yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Seçici Kurul, katılımcıların fotoğraflarıyla
ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi’’ (http://www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf) 13.
Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer
katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlama kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde
olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
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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. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
Çekim alanı olarak belirlenen alanın keskin arazi şartlarına ve yabani hayvan yaşam alanı
içerisinde olması nedeni ile çekim alanında dikkatli ve duyarlı olunması çok önemlidir. Katılımcı
meydana gelebilecek kazalardan, sağlık sorunlarından ve benzeri olaylardan kendisi
sorumludur.
Yarışmacılar, arazi risklerini ve yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır. Şartname’ye
uymayanlar, belirlenen yarışma bölgesinde çekim yapmayanlar, kendilerinin ve başkalarının
güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.
Yarışmacıların yarışma sırasında doğa ve çevreye zarar vermeden dolaşmaları ve çekim
yapmaları zorunludur. Alanda yüksek sesle konuşmak ve bağırmak, ormanlık alan içinde sigara,
puro, pipo vb içmek yasaktır.
Doğal dokuya zarar verici senaryo vb kurgu içeren unsurların saptanması, görsel töre ve
geleneklerin ihlaline yönelik yaklaşımların saptanması veya kötü örnek olabilecek görüntülerin
tespiti halinde, yarışmacının tüm fotoğrafları yarışma dışı kalacaktır.
Ödül alan ve sergilenecek fotoğraflar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar
Genel Müdürlüğü, 11. Bölge Müdürlüğü, Samsun Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü Belediye
Başkanlığı arşivine alınacak, ayrıca herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
Ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların daha büyük boyutlu (kısa kenarı en az 2400
piksel olacak şekilde) ve özgün hali Eser Sahipleri tarafından idareye teslim edilecektir.
İdarenin ihtiyaç göstermesi halinde dereceye girmeyen ve sergilenmeyen fotoğraflardan
sahipleri dilerlerse sergileme bedeli kadar satın alma karşılığı kullanım hakkını devrederler, satın
alma bedeli 200.- TL’dir. Katılımcılar ödül ve sergileme almayan fotoğraflarının kullanımına,
başvuru formunda ilgili kısmı işaretleyerek izin verebilirler. Bu durum TFSF temsilcisi
gözetiminde netleşecek olup kullanımı mümkün olmayan fotoğraflar yarışma sonuçlandıktan
sonra sistemden silinecektir.
Yarışmayı düzenleyen idareler organizasyonda değişiklik yapmaya olağan dışı koşullarda veya
gerekli görülen durumlarda yarışmayı, TFSF’ye yazılı olarak bildirmek koşuluyla ileri bir tarihe
erteleme ve iptal hakkına sahiptir.
Yarışma süresi içinde değerlendirilen tüm eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 11. Bölge Müdürlüğü, Samsun
Şube Müdürlüğü, Vezirköprü Belediye Başkanlığı ve eser sahibinin olacaktır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 11. Bölge
Müdürlüğü, Samsun Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı bu eserleri kurum ile
diğer ilgili kurumların basılı ve görsel yayınlarında, albümde, sergide, web sitesinde v.b. duyuru ve
tanıtım amaçlı görsel materyal olarak eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir.
Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça
yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı
ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve
Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 11. Bölge Müdürlüğü, Samsun Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü
Belediye Başkanlığı fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
Yarışma sonuçları Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 11. Bölge Müdürlüğü,
Samsun Şube Müdürlüğü, Vezirköprü Belediye Başkanlığı web ve sosyal paylaşım hesapları ile
TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfası ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb)
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31.

32.

33.
34.

hesaplarında duyurulacak; ayrıca ödül ve sergileme kazanan, satın alma uygulanan
katılımcılara e-posta ve telefon ile bildirilecektir.
Ödül alan eserler Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 11. Bölge Müdürlüğü,
Samsun Şube Müdürlüğü, Vezirköprü Belediye Başkanlığı web sayfası ile TFSF’nin
www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2017’te yer
alacaktır.
Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta
ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca
istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı
tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin
ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
Katılımcılar; Foto Safari Kayıt Masası’na kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma
koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını
teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı
yoktur.

ÖDÜL-SERGİLEMELER:
1. Başarı Ödülü
2. Başarı Ödülü
3. Başarı Ödülü
Mansiyon (5 adet)
Sergileme (En fazla 30 adet)

: 3.000.- TL
: 2.000.- TL
: 1.000.- TL
: 500.- TL
: 200.- TL

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
Ata Yakup KAPTAN
Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Atanur SEVİM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğt. Böl.
Güngör ÇINAR
Fotoğraf Sanatçısı-Heykeltıraş
Özden SAĞLAM
Fotoğraf Sanatçısı
Vedat SOĞUKPINAR
Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN
Toplanma Yeri: Vezirköprü Otogarı.
Yarışmacı arzu ederse kendi aracı, bisikleti veya başka bir şekilde kayıt işlemlerinin yapılacağı
Vezirsuyu Tabiat Parkı’na gidebilir.
Ulaşım: Vezirköprü Otogarı’ndan;
18 Ağustos 2017 tarihinde saat 09.00-10.30 ve 14.00 saatlerinde;
19 Ağustos 2017 tarihinde saat 09.00-10.30 ve 13.00 saatlerinde;
20 Ağustos 2017 tarihinde saat 09.00 ve 10.30 saatlerinde; kayıt işlemlerinin yapılacağı Vezirsuyu
Tabiat Parkı’na servis kaldırılacaktır.
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Vezirsuyu Tabiat Parkı’ndan;
18 Ağustos 2017 tarihinde saat 10.00-11.30 ve 15.00 saatlerinde;
19 Ağustos 2017 tarihinde saat 10.00-11.30 ve 14.00 saatlerinde;
20 Ağustos 2017 tarihinde saat 10.00 ve 11.30 saatlerinde; Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’na
servis kaldırılacaktır.
Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’ndan;
18 Ağustos 2017 tarihinde saat 10.30-12.00 ve 15.30 saatlerinde;
19 Ağustos 2017 tarihinde saat 10.30-12.00 ve 14.30 saatlerinde;
20 Ağustos 2017 tarihinde saat 10.30 ve 12.00 saatlerinde; Kanyonun iç bölgelerinin fotoğrafını
çekmek isteyen yarışmacılar için tabiat parkı içinde tekne gezisi yapılacaktır.
Kamping:
Arzu eden katılımcılar Vezirsuyu Tabiat Parkı’nda kendi imkânları ile yarışma süresi boyunca izin
almak kaydıyla çadırlı kamp ile konaklama yapabileceklerdir.
Konaklama Tavsiyelerimiz:
Konaklama ücreti katılımcının kendisine ait olacaktır. Katılımcılar rezervasyonlarını kendileri
yapacaktır. Dileyen katılımcılar bölgedeki diğer oteller için araştırma yapabilirler.
Vezirköprü Öğretmen Evi
0362 647 24 11
Vezirköprü Butik Otel
0362 647 10 00
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi
: 18 Ağustos 2017 Cuma saat 08.00 (Vezirköprü, Vezirsuyu Tabiat
Parkı)
Yarışma için Son Kayıt Tarihi : 20 Ağustos 2017 saat 10.00
Fotoğrafların Son Teslim Tarihi : 20 Ağustos 2017 Pazar saat 14.00
Jüri Toplantısı
: 20 Ağustos 2017 Pazar saat 15.00
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 20 Ağustos 2017 Pazar
Sergi tarihi
: http://bolge11.ormansu.gov.tr/11Bolge/AnaSayfa.aspx?sflang=tr
ve www.vezirkopru.bel.tr internet adresinden duyurulacaktır.
İletişim:
Samsun İli
Telefon
E-posta
Vezirköprü İlçesi
Telefon
E-posta
Vezirköprü Belediye Başkanlığı
Telefon
E-posta

: Serkan ÇETİNEL
: 0543 542 28 75
: @ormansu.gov.tr
: İshak YILMAZ
: 0505 698 31 66
: @ormansu.gov.tr
: Canan ÇETİNKAYA
: 0549 720 16 74
: ayniyat@vezirkopru.bel.tr.
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YARIŞMA SEKRETERYASI:
Burçin GÜNAYDIN
Tel
E-posta
Mehmet Emin KISA
Tel
E-posta
Vezirköprü Belediye Başkanlığı
Telefon
E-posta

: 0532 577 97 87
: bgunaydin@ormansu.gov.tr
: 0533 553 18 82
: mekisa@ormansu.gov.tr
: Canan ÇETİNKAYA
: 0549 720 16 74
: ayniyat@vezirkopru.bel.tr.

Foto Maraton, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından “TFSF 2017-046” numara
ile onaylanmıştır.
Etkinlik sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.

(TFSF 2017-046)

Eki

Başvuru Formu.
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T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü
11. Bölge Müdürlüğü-Samsun Şube Müdürlüğü
Vezirköprü Belediye Başkanlığı
Foto Safari – Fotoğraf Yarışması
(18-19-20 Ağustos 2017)
BAŞVURU FORMU
T.C. Kimlik No
Ülke / katıldığı şehir adı
Adı, Soyadı
Meslek
Doğum tarihi
İletişim adresi
İletişim tel Cep tel
E-posta
Kişisel hesap IBAN No
Üye olduğunuz dernek /
kulüp(ler)
Acil durumda haber verilecek
kişinin adı soyadı ve tel no’su
Yarışmada ödül ve/veya
sergileme alamayan
fotoğraflarımı idarelerin ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının
ismimi kullanarak kullanmasına
izin veriyorum.

Evet

Hayır

18-19-20 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenlenen Vezirsuyu ve Şahinkaya Kanyonu Tabiat
Parkı’nda “Şahinkaya Kanyonu’na Yolculuk” konulu FOTO SAFARİ – FOTOĞRAF YARIŞMASI
şartnamesini okudum. Sağlık yönünden herhangi bir riskim bulunmamaktadır. Tüm şartları kabul
ederek yarışmaya katılmak istiyorum.
Tarih:
İsim:
mza:
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