
BAYBURT FOTO SAFARİ ŞARTNAMESİ 

 

 

1. Yarışmanın Adı:  

“BAYBURT FOTO SAFARİ”  

Yarışma, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Kenan YAVUZ Etnografya Müzesi ve FOTON 

Fotoğraf Organizasyonları Derneği ile ortaklaşa organize edilmektedir. 

 

2. Yarışmanın Amacı ve Konusu:  

Bayburt bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan Foto Safari, tarihi ipek yolu güzergahı 

üzerinde yer alan Bayburt’un doğal ve kültürel mirasının yanı sıra, her geçen gün artan turizm 

çeşitliliği ile Bayburt bölgesinin doğa harikası güzelliklerini, derin kültürel geçmişini, heyecan 

verici aktivitelerin yanı sıra etkileyici yöresel özelliklerinin tanıtımına etkin katkıda bulunmak, 

söz konusu bu bölgesel dinamiklere dair görsel bir veri tabanı oluşturmak, farklı illerden 

gelecek olan fotoğraf tutkunlarını buluşturarak iletişim ve etkileşim yaratmak, böylece 

fotoğraf sanatının tanıtılmasına, yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Ayrıca 

yerel halkta fotoğraf sanatına ilgi / farkındalık yaratılması da hedefler arasında yer almaktadır. 

 

3. Yarışmanın Kategorileri:  

Dijital (Renkli veya Siyah-Beyaz) Yarışmacılar bu bölümde tarihi, doğal varlıklar ve kültürel 

öğeler ile birlikte, mevsime uygun olan ürünlerin hasadı, turistik varlıkları, yerel halkın kış 

hazırlıkları, yarışma rotası sınırları içerisindeki yaban hayatı, el sanatları, yöresel yemekler vb. 

unsurları objektiflerinden yansıtarak yarışmaya katılabilirler.  

Fotoğraflanacak unsurlar yukarıda belirtilen konular ile sınırlı değildir. Yarışmacılar, turistik, 

kültürel potansiyeli olan ve bölgeyi yansıtan diğer unsurlara da fotoğraflarında yer verebilirler.  

 

 

 



4. Katılım Şartları  

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.  

2. Yarışmaya; Yarışma Seçici Kurul ve Organizasyon Komitesi Üyeleri ve bunların birinci 

dereceden akrabaları dışında, 18 yaşından büyük amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar 

katılabilir.  

3. Katılımcılar yarışmaya en fazla on (10) eserle başvurabilir. 

4. Katılımcıların bölgede fotoğraf çekerken tüm sorumlulukları kendilerine aittir. 

5. Yarışmaya katılacak eserlerin Yarışma Seçici Kurul ve Organizasyon Komitesi Üyeleri 

tarafından Bayburt ili sınırları içerisinde İdare ve Yüklenici tarafından ortak kararla belirlenen 

güzergâh içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.  

6. Yarışmaya katılacak eserler ilgili bölgenin tarihi, turistik ve kültürel mirasına uygun olmalıdır. 

7. Fotoğrafların yarışma takvimi içinde çekilmiş olması gerekmektedir.  

8. Bir katılımcı, tüm kategorilerde (renkli ve siyah beyaz) yarışmaya katılabileceği gibi sadece 

bir kategoriye de katılabilir.  

9. Drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar da yarışmaya kabul edilecektir.  

10. Fotoğraf çekimi için drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izinlerin 

alınması ve doğabilecek tüm yasal sorumluluklar katılımcıya aittir.  

11. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, 

mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya bir 

kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değiştirme uygulanmış görüntüleri 

yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce 

veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya 

çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.  



12. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş 

gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve 

değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.  

13. Kural ihlali yapan kişilere ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi 

gerekir.  

14. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez. 

Üst üste çekim teknikleri uygun değildir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle 

oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin 

kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. 

15. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul 

edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni 

kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin 

kanaati esastır.  

16. Seçici kurula teslim edilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine 

ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında 

yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu durumla ilgili tüm hukuki sorumluluk katılımcıya 

aittir.  

 Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak 

için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.  

17. 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, katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve 

olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.  

18. Yarışma sonuçları FOTON Fotoğraf Derneği web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve 

sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla 

bildirilecektir. 



5. Telif (Kullanım) Hakkı  

1. Ödül kazanan, sergilemeye seçilen veya satın alma ile satın alınan eserlerin her türlü telif, 

yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına, 

Kenan YAVUZ müzesine ve eserin sahibine aittir. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 

gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan 

eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma 

haklarının kullanımı için Kenan YAVUZ müzesine ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına 

izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.  

2. 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 

kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde 

kullanılması durumunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının hiçbir sorumluluğu 

olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.  

3. Ödül ve sergileme alan eserler Kenan YAVUZ müzesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

tarafından kuruma ait yayınlarda, kuruma ait web sitesinde, kurum binasında, ilgili muhtelif 

yerlerde (kitap, fuar, broşür, afiş benzeri basılı yayınlarda) ve iletişim araçlarında tanıtım 

amaçlı kullanma ve sergileme hakkında sahip olacaktır. Kenan Yavuz müzesi ve Kuzeydoğu 

Anadolu Kalkınma Ajansının bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler 

için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.  

4. Gönderilen 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.  

5. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden 90 (doksan) 

gün sonra sistemden silinecektir.  

6. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka 

hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını 

ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, 



sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı 

durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.  

7. Şartnamede belirtilmeyen konularda düzenleme kurulu ve jüri kararları yetkilidir. 

Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.  

8. Katılımcıların ulaşım ve konaklamaları kendilerine ait olacaktır. 

 

6. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslimi 

1. Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile işaretlenecektir. 

2. Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası verilmelidir.  

(Örnek: 025-1,025-6) 

3. Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde 

teslim edilmelidir. 

4. Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının 

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

5. Fotoğraflar seçici kurula sadece taşınır bellek ile elden teslim edilecektir. 

6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 DPI çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en 

az 3000 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 4 MB’den 

küçük, 8 MB’den büyük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim 

edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları gerekir. 

7. Fotoğraf teslimi yarışma takviminde belirtilen 17-07-2022 günü 13.00‘de kesinlikle sona 

erecektir. 

8. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar yarışma sonrası sergi ve 

baskı amacıyla eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle 

istenecektir.  

9. Seçici kurul Yüklenici ve İdare tarafından ortak kararla belirlenecektir. 



7. Jüri Üyeleri 

COŞKUN ARAL 

BÜNYAMİN AYGÜN 

TANIN HELVACI 

YAŞAR YILDIZ 

MURAT OKUTMUŞ 

 

8. Yarışma Takvimi  

Başlangıç Tarihi: 15.07.2022  

Seçici Kurul değerlendirmesi: 17.07.2022  

Sonuç Bildirim Tarihi: 18.07.2022  

Ödül töreni: Daha sonra bildirilecektir. 

 

Foto safari takvimde de belirtildiği gibi 3 gün sürecek olup değerlendirme gerçekleştirilecektir.  

1. Gün: Fotoğraf Çekimi 

2. Gün: Fotoğraf Çekimi 

3. Gün: Fotoğraf Çekimi ve jüri değerlendirmesi 

 

9. Ödüller  

Birincilik: 15.000 TL 

İkincilik: 10.000 TL 

Üçüncülük: 5.000 TL 

MANSİYONLAR: 2500 TL (Toplamda 3 adet) 

SERGİLEMELER: 500 TL (Toplamda 10 adet) 

 

Toplam 16 kişiye ödül verilecektir. 

 

 



10. Düzenleyici Kurum İletişim Bilgileri  

KUDAKA Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

Lalapaşs, Kudaka, Cumhuriyet cad.no.3 Yakutiye / ERZURUM 

TEL: +90 442 2356111 

info@kudaka.gov.tr  

 

FOTON FOTOĞRAF ORGANİZASYONLARI DERNEĞİ 

Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No:14 kat:2 D:6/3 ŞİŞLİ –İSTANBUL 

fotondernek@gmail.com 

Mecidiyeköy vergi dairesi.3881442262 

 

Alper KOÇ 

alper@anasponsor.com 

0545 3962490 
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