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1. YARIŞMA KONUSU 

Samsun İlinde görev yapmış ya da görevini sürdürmekte olan öğretmenlerin ve idarecilerin 

“Öğretmenin Kadrajından Samsun’da Eğitim” konusunda objektiflerine yansıyan kareleri sanatsal 

bakış açısıyla  estetik kaygılar güderek izleyicilere sunmak. 

 

 

 

2- YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI: 

 a) Yarışmaya; Samsun il sınırları içerisinde bulunan tüm örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticiler, 

 b)Samsun il sınırları içerisinde herhangi bir örgün veya yaygın eğitim kurumlarından 

emekli olanlar, 

 c)Samsun il sınırları dışındaki herhangi bir kurumdan emekli olup, halen Samsun il 

sınırları içerisinde ikamet edenler katılabileceklerdir. 

d) Eser Sahibi, kendisine ait olduğunu kabul ve beyan ederek bu yarışmaya katılmış olmakla 

ve şartlarını kabul etmiş olmakla birlikte, değerlendirilmek üzere Samsun İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne göndermiş olduğu eserin 5846 sayılı FSEK’nun 21-25 maddelerinde sayılan mali 

haklarını; işleme, çoğaltma, yayma, yayın, satış ve dağıtım hakkını, temsil, dijital iletim de dâhil 

olmak üzere “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma Yayın, umuma iletim 

ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda ESER’e erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim 

hakkını ve  Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü  tarafından tanıtım amaçlı tüm kullanım hakkını da 

kapsar şeklinde umuma iletim haklarını basit ruhsat biçiminde yurt içinde kullanmak üzere yer, sayı 

ve içerik itibariyle sınırlama olmaksızın ve süresiz olarak ayrıca bir telif sözleşmesi veya işleme eser 

sözleşmesi yapılmasına gerek bulunmadan  Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne  bedelsiz olarak 

devretmiştir." 

 

e) İl ve ilçe Müdürlüklerinde görevli idareciler yarışmaya katılabilir ancak bu eserler ödül 

kategorisine girmeyecektir. Bununla beraber juri tarafından layık görülen bu eserler kitapta yer 

alabilecektir. 

 

3- TEKNİK KURALLAR: 

 “55 öğretmen 55 II Fotoğraf Yarışması"  

 

DÜZENLEYEN KURUM:  Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Gönüllü Sponsorlar 

 

 KONU: “Öğretmenin Kadrajından Samsun’da Eğitim” yarışma konusudur. Samsunda görev yapmış 

veya yapmakta olan öğretmenlerin Samsunda eğitimi anlatan farklı yönlerde irdeleyen ve estetik 

değerlere sahip fotoğraflar düşünülmektedir. 

 

AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı Samsun sınırları içerisinde eğitim hayatını görselleştirerek ilimizin 

tanına bilirliğini artırmak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak Samsun’unun geleceğe dönük 

çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak anlatmasıdır. 

 

YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ: Yarışmamız, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli 

fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. 

 

 KATILIM ŞARTLARI:  
 

1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve 

haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa 
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ilgi duyan, son başvuru tarihinde Samsun İlinde görev yapmış ya da görevini sürdürmekte 

olan öğretmenlerin ve idareciler katılabilir. 

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.  

3- Her katılımcı, Samsun sınırları içinde çekilmiş, en fazla 3 (üç) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle 

yarışmaya katılabilir. 

 4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, 

mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Ayrıca herhangi bir yarışmada ödül almış bir 

fotoğraftan yeniden kadrajlama yoluyla elde edilmiş fotoğraflar kabul edilmez. Fotoğrafın sosyal 

medyada yarışma organizasyonu dışında paylaşılmış olması katılmaya engel değildir. 

 

5- Daha önce fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj 

farklıları bu yarışmaya katılamaz. 

 

6- Fotoğraflar,  55fotoyaris@gmail.com/ adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek 

gönderilecektir. Gönüllü Sponsorlara ve Samsun MEM web sitelerinden yarışmaya katılım linkleri 

verilecektir. 

7- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın 

özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile 

yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Katılım şartlarına uymayan 

fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

 

8- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Samsun ili 

sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.  

 

9- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi 

göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış 

fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur 

olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

 

10- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. 

Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri 

alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül 

almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade 

etmesi gerekir. 

 

11-Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için 

bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilir. 

 

12- Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş 

orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna 

gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır. 

 

13- Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının 

kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların 

kullanılması durumunda, yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının 

sorumluluğundadır. 

 

14- Yarışmada ödül alan eserler Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Sponsorların resmi 

internet adresinde yer alacaktır. 

 

15- Yarışmada ödül ve sergileme almayan fotoğraflar sistemden Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 

90 (doksan) gün sonra silinecektir. 
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16- Yarışmada son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurulun gerekli gördüğü 

durumlarda şartname üzerinde, Gönüllü Sponsorlar ve Samsun İl Milli Eğitimim Müdürlüğü yazılı 

olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.  

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI: 
 

Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Gönüllü Sponsorlar ve Samsun 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayınlarında adı ve soyadının kullanılması şartıyla kullanım hakkını 

verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim 

kullanılamamaktadır). Kullanım hakları Gönüllü Sponsorlar, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

eser sahibine ait olacaktır. Eser sahibi kullanım hakkını 3.bir kişi ya da kuruma satamaz/devredemez. 

Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye 

giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve 

yayımlanma haklarının kullanımı için Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Sponsorlar’ın 

izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde 

kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin 

yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi 

manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli 

kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan veya 

satın alınan fotoğrafların ham halleri CD/DVD ya da elektronik postayla sekretaryaya teslim edilecek 

veya kargo ile gönderilecektir. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin Sonuç Bildirim 

Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak 

sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası 

uyuşmazlıklarda Jüri, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Sponsorlar’ın kararları 

geçerlidir. Katılımcılar;  55fotoyaris@gmail.com adresine fotoğraflarını yüklemekle yarışma 

koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını 

göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı 

yoktur.  

 

BASIM – YAYIM:  
 

Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan 

fotoğrafların ve albüme girmeye hak kazanan 55 fotoğrafın “55 öğretmen 55 fotoğraf” albümü ’nün 

basım yayımı Gönüllü Sponsorlarca yapılacaktır.  

 

 

 

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ ve BAŞVURU FORMU : 

 

Fotoğraf dosyası dosyalanmasında 6 rakamdan oluşan rumuz kullanılmalıdır. Birden fazla fotoğrafla 

katılan yarışmacıların rumuzları altçizgi ve rakam ile 1,2,3 yazılmalıdır Örnek: (657232_1, 

657232_2, 657232_3 ) Başvuru formu ile birlikte (başvuru formu sadece rumuzdan oluşan rakamlar 

yazılarak gönderilecektir) ile birlikte 55fotoyaris@gmail.com adresine gönderilecektir. Başvuru 

formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı ve taratılmış ya da imzalandıktan sonra fotoğrafı 

çekilerek yüklenebilir. Bunun dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formu 

yüklemeleri PDF veya JPG olabilir. World ya da Excel gibi içerisinde değişiklik yapılabilen 

dosyalar kabul edilmeyecektir. Teknik olarak oluşacak sorunlardan ya da fotoğrafın açılmaması 

gibi yükleme ve kayıtsal hatalardan kurumlar sorumlu tutulamayacaktır. 

 

Oluşacak sorunlarda  

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi / Mehmet YAPICI ile iletişime geçile bilinir. 

 

mailto:55fotoyaris@gmail.com
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ÖRNEK: http://oanfotograflari-ntv.blogspot.com.tr/ fotoğrafa yazılacak hikâye örnekleri 

 

   Başvuru formu PDF örneği 

 

 

 

JPG örneği 

 

 

  

 

 

 

FOTOĞRAF GÖNDERİMİ: 

 

 Dosyalar online (çevrimiçi) olarak 55fotoyaris@gmail.com adresine gönderilecektir. Elden teslim, 

e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir. 

Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 

sıkıştırma ile kaydedilecektir ( Zip yada Rar dosyası) . Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük 

olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz 

http://oanfotograflari-ntv.blogspot.com.tr/
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olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler 

bulunmamalıdır. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, 

isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda 

yükleyiniz. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma 

aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması 

halinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge birimi ile iletişime 

geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve 

katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Samsun 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Sponsorlar sorumlu olmayacaktır.  

 

YARIŞMA TAKVİMİ: 

  

Başlangıç Tarihi: 31 Ocak 2019  

Son başvuru tarihinin duyurulması: 30 Mayıs 2019 

Jüri değerlendirmesi: 15 Haziran 2019 

Sonuçların ilanı: 30 Haziran 2019 

Kitabın bastırılması ve dağıtılması ve ödül töreni: 20 Eylül 2019 (İlköğretim Haftası) 

Not: Öngörülen tarihlerde değişiklikler yaşandığında iletişim kanalları yoluyla öğretmenlerimize ve 

idarecilerimize duyurulacaktır. 

 

 

TANITIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER: 
 

“55 Öğretmen 55 Fotoğraf II” adlı fotoğraf yarışmasının duyurusu için yapılacak tüm çalışmalar 

Gönüllü Sponsorlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

 

5- YARIŞMA ÖDÜLLERİ: 

Hediye çekleri 

Birincilik Ödülü 1500- (BinBeşyüz)TL. Katılımı Belgesi 

İkincilik Ödülü 1000 -(Bin)TL. Katılımı Belgesi  

Üçüncülük Ödülü   750 -(Yediyüzelli)TL.    Katılım Belgesi 

Mansiyon Ödülü          500 (BeşyüzTL. Katılım Belgesi 

 

Yarışmada 55 Fotoğraf kitabına girmeye hak kazanan fotoğrafların sahibi olan yarışmacılara 

katılım belgesi verilecektir.  
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Başvuru Formu 

Rumuz   : 

Adı Soyadı   : 

T.C. kimlik no  : 

Kurumu   : 

Doğum Tarihi ve Yeri : 

Yazışma adresi  : 

Telefon   : 

E-mail Adresi  : 

Fotoğrafın adı  : 

Fotoğrafın Kısa Hikâyesi

 :…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………                          (120 Kelimeyi 

geçmeyecek)                                                                                                             

                                    

İmza: 

 


