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T.C. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

FOTOĞRAF YARIŞMASI 2017 ŞARTNAMESİ 

SİZİN GÖZÜNÜZDEN DOĞAL YAŞAM 5 

 

1. YARIŞMANIN KONUSU: İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü 

tarafından 01 MAYIS – 15 EYLÜL 2017 tarihleri arasında  “Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam 5” 

isimli fotoğraf yarışması yapılacaktır. 

 

2. YARIŞMANIN AMACI: İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda barınan 125’ten fazla türde, 1300’ü aşkın 

hayvanı genç nesillere tanıtmak ve fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamaktır. 

 

3. YARIŞMA ŞARTLARI: 

 

a) Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları, İzmir Doğal Yaşam Parkı çalışanları ve birinci 

derece yakınları dışında 18 yaşından büyük amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. 

b) Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

c) Yarışmacılar, İzmir Doğal Yaşam Parkı fotoğraf yarışması şartname koşullarını okumuş ve kabul 

etmiş sayılır.  

d) Katılımcı, teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya 

gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye 

ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler 

yarışma dışı bırakılır. Gerekirse fotoğrafın orijinali katılımcıdan talep edilebilir. 

e) Fotoğraflar İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yaşayan hayvanlara ait olmalıdır. Gerekirse katılımcıdan 

kanıtlayıcı başka fotoğraflar göndermeleri istenebilir. 

f) Kendilerinin ve başkalarının güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yarışmacılar 

yarışma dışı bırakılır.  

g) Yarışmacıların fotoğraf çekerken ve İzmir Doğal Yaşam Parkı sınırları içinde iken hayvanlara ve 

çevreye zarar vermeden dolaşmaları ve çekim yapmaları zorunludur. Ziyaretçilerin girmesine izin 

verilmeyen bölgelerde çekim yapmak, kesinlikle yasaktır. Yasaklı alanlardan çekilen fotoğraflar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

h) İzmir Doğal Yaşam Parkı içerisinde drone, flycam, helicam gibi uzaktan kumanda edilen ve uçan 

kameralarla çekim yapılması ve dolayısıyla bu tür araçlarla çekilmiş fotoğraflar ile yarışmaya katılım 

yasaktır. 

i) Yarışmacılar İzmir Doğal Yaşam Parkı görevlilerinin uyarılarına uymak zorundadır.  

j) Eserlerin kullanım hakları süresiz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır. 

Katılımcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan 

fotoğraflarının yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir 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 İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. 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 gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

k) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN 

numaralarına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka 

hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi 

durumunda ödül bedeli, 15.12.2017 Cuma günü mesai bitimiyle zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı 

durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. 
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4. KATILIM KOŞULLARI: 

 

a) Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır. 

b) Bir katılımcı yarışmaya en fazla 5 (Beş) sayısal (dijital) fotoğrafla katılabilir. 

c) İlk 4 ödül farklı katılımcılara verilir. Ancak dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri sergilenmeye 

değer eserler arasına seçilebilir.  

d) Fotoğraflar dijital ortamda (CD veya DVD ile), Jpeg formatında, 72-300 dpi ve kısa kenarı en az 

2400 piksel olacak şekilde, 2 Mb’tan az, 12 Mb’tan fazla olmamalıdır.  

e) Eserler kargoyla, posta ile ya da elden teslim edilecektir. CD ya da DVD’nin okunmamasından 

düzenleyici kurumlar sorumlu değildir. 

f) Fotoğraflarda renk düzenlemesi dışında dijital manipülasyonlar kabul edilmez. Keskinlik, kontrast, 

saturasyon, toz alma gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile 

oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmez.  

g) Fotoğraflar renkli veya siyah/beyaz olarak sunulabilecektir.  

h) Fotoğrafların kenarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.  

i) 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. 

j) Fotoğraflar haber amaçlı, dergi, sergi ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğal Yaşam Parkı web 

sayfasında ve yayınlarında fotoğraf sahibinin adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Bunun için 

katılımcılara telif ödenmez. 

 

5. ESERLERİN İADESİ:  Seçilen fotoğrafların dışında kalan CD veya DVD’ler imha edilir, katılımcılara 

iade edilmez. Ödül alan ve sergilenen eserler ise İzmir Doğal Yaşam Parkı görsel arşivinde 

saklanır.  

6. TESLİM YERİ:  İzmir Doğal Yaşam Parkı Ahmet Piriştina Cad. No:3 Sasalı Mahallesi ÇİĞLİ  İZMİR  

Tel: 0232 327 39 00 – 0232 327 30 16 

7. SEÇİCİ KURUL VE FOTOĞRAF SEÇİMİ:  

Seçici Kurul, 18-24 Eylül 2017 tarihleri arasında belirlenen bir günde İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda, 

saat 10:00’da toplanır. Seçici kurul en az 5 kişiden oluşur ve seçici kurul en az 3 kişiyle toplanır. 

8. ÖDÜLLER 

 

Birincilik ödülü   : 3.500 TL 

İkincilik ödülü   : 2.500 TL 

Üçüncülük ödülü   : 1.250 TL 

Mansiyon ödülü  : 750 TL  

Sergileme(35 adet) : 200 TL 

TOPLAM ÖDÜL  : 15.000 TL 

 Önemli Not: Ödüller net tutarlardır. Vergiler ve diğer masraflar İzmir Büyükşehir Belediyesi 

tarafından karşılanacaktır. 

9. YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Başlangıç   : 1 MAYIS 2017 

Bitiş    : 15 EYLÜL 2017  

Değerlendirme  : 18-24 EYLÜL 2017 

Sonuç Bildirimi   : 4 EKİM 2017  

Ödül töreni ve Sergi  : 26 KASIM – 17 ARALIK 2017 arasında bir tarih ilan edilecektir. 

 Katılım formunu imzalayan her katılımcı şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır. İzmir 

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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10. KATILIM FORMU       _______________________ 

 

Katılımcı Bilgileri Fotoğrafın adı Fotoğraflama tarihi 

Rumuzu …… …… ___ …… …… …… …… ….. ….. _ ….. ….. ….. ….. _ 1 ___ ___ / ___ ___ /_________ 

Adı 

Soyadı  ….. ….. _ ….. ….. ….. ….. _ 2 ___ ___ / ___ ___ /_________ 

E-posta  
 ….. ….. _ ….. ….. ….. ….. _ 3 ___ ___ / ___ ___ /_________ 

Telefon 
 ….. ….. _ ….. ….. ….. ….. _ 4 ___ ___ / ___ ___ /_________ 

Adres 
 ….. ….. _ ….. ….. ….. ….. _ 5 ___ ___ / ___ ___ /_________ 

 

Rumuz, ad soyadın baş harflerinden ve 4 (dört) rakamdan oluşur.  Harflerle rakamlar arasına alt çizgi (_) 

konulur. Örneğin SE_1980 

 

 Fotoğraf adı, rumuz adına fotoğraf sırasının eklenmesiyle oluşur. Ayıraç olarak alt çizgi (_) kullanılır. 

Örneğin SE_1980_1 

 

CD veya DVD içerisindeki fotoğraflara bu şekilde isim verilir.  

 CD veya DVD üzerine sadece rumuz yazılır.  

Katılım formu imzalanarak CD veya DVD  ile aynı zarfa konularak teslim edilir. 

 

CD veya DVD üzerine RUMUZ yazılmaması ya da  

başka herhangi bir yazı - işaret yazılması halinde veya  

fotoğraf isimlendirmesi söz konu biçimde yapılmadığında,  

katılım formu eksiksiz ve doğru doldurulmadığında  

katılımcı sekretarya tarafından yarışma dışı bırakılır. 

 

 

Yarışma şartnamesini okudum ve koşulları kabul ediyorum.  

Adı Soyadı  :  

İmza   :  

Tarih   :  

 


