
      

 

 

 

1. Yarışma Konusu 

1.1. Yarışma konusu “Kalkandere’de Kültür ve Yaşam” olarak belirlenmiştir. 

 

2. Yarışma Amacı 

2.1. Yarışma; ilçemizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere 

ulaştırmak, bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak, ilçemizin ekonomik, 

sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Kalkandere’nin tarihsel ve kültürel 

zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkaracak fotoğrafları konu 

almaktadır. 

Fotoğraf sanatı aracılığı ile Kalkandere İlçe sınırları içerisindeki tarihi yapıları, doğal 

güzellikleri, bölgeye ait kültürel öğeleri, mahalle ve köylerdeki sosyal hayatın fotoğraflanması 

ve ilçemizin tanınmasını sağlamak, ilçeye ait görsel bellek ve Kalkandere’nin tanıtılması için 

arşiv oluşturmak, ayrıca bu etkinlik aracılığıyla Türk Fotoğraf Sanatı ve fotoğraf sanatçılarının 

gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

 

3. Yarışma Organizasyonu 

3.1. Yarışma, Kalkandere Kaymakamlığı tarafından organize edilmektedir ve yürütücülüğü de 

yine Kalkandere Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

4. Yarışma Kategori-Bölümleri 

4.1. Yarışma, dijital (sayısal) kategoride, renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek 

bölümlüdür. Renkli veya siyah-beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. 

 

5. Yarışma Kapsamı 

5.1. Yarışma, Kalkandere ilçe merkezi ve köylerinde, şartnamenin “Foto Maraton Takvimi ve 

Programı ‟ başlıklı bölümünde belirtilen tarihler ve saatler arasında çekilmiş fotoğrafları 

kapsamaktadır. Kalkandere ilçesi sınırları dışında kalan yerlere ait fotoğraflar kabul 

edilmeyecektir. 

 

 

 

 

T.C. KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI 

“Kalkandere’de Kültür ve Yaşam”  

Foto Maraton Yarışması Şartnamesi 



6. Yarışma Süresi 

6.1. Yarışma 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 08.30’da başlar. 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 

20.00’da biter. 

 

7. Yarışma Katılım Ücreti 

7.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

 

8. Ulaşım ve Konaklama 

8.1. Yarışma sırasında katılımcılar şehirlerarası ve şehir içi ulaşımlarını kendileri organize 

edeceklerdir. İlçede ve çevre ilçelerde bulunan otel, pansiyon vb. yerlerde kalmak isteyen 

katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacak ve rezervasyonlarını kendileri 

yapacaklardır. 

Katılımcılara etkinlik detayları ile ilgili bilgi yarışmaya kayıt sırasında verilecektir. 

 

9.Yarışma Kayıt İşlemleri 

9.1. Yarışma kayıt işlemleri ve fotoğraf teslimleri Kalkandere Kaymakamlığı içerisinde kurulacak 

kayıt/kabul masasında gerçekleştirilecektir. 

9.2. Kayıt masası çalışma saatleri 08.30-17.00 arasıdır. 

9.3. Katılımcı kayıtları 6 Eylül 2019 Cuma günü 08.30’da başlayacak olup, 8 Eylül 2019 Pazar 

günü 12.00’de sona erecektir. 

9.4. Yarışmaya katılım için kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. 

9.5. Kayıt sırasında katılımcının bizzat kendisinin kayıt başvurusunda bulunması gerekmektedir. 

9.6. Kayıt için katılımcıların kimliklerinin yanlarında bulunması gerekmektedir. 

9.7. Katılımcılar kayıttan önce fotoğrafları kayıt edecekleri bellek kartlarını boşaltmalıdır. Kayıt 

öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. 

9.8. Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludur. 

9.9. Kayıt sırasında kayıt sorumlusu tarafından katılımcının fotoğraf makinesi ile kullanacakları 

hafıza kartlarının marka ve seri numaraları kayıt formuna işlenecektir. Bu sebeple katılımcıların 

foto maraton süresince kullanacakları hafıza kartlarının marka ve seri numaraları okunabilir 

olmalıdır. 

9.10. Foto maraton sırasında herhangi bir sebeple kaydettirilen fotoğraf makinası ve veya 

hafıza kartında değişiklik yapmak isteyen yarışmacıların kayıt masasına tekrar başvuru yapması 

ve kayıt masası sorumlusunun yeni makina ve veya hafıza kartını kayıt altına alması gereklidir. 

Bu kayıttan önce yeni fotoğraf makinası ve veya hafıza kartı ile çekilen fotoğraflar yarışma 

kapsamı dışıdır, yarışma için teslim edilemez. 



9.11. Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı tanıtım kartlarını foto maraton 

boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar. 

 

10. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslimi 

10.1. Fotoğraf teslimi 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 20.00’da kesinlikle sona erecektir. 

10.2. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) adet renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla 

katılabilir. 

10.3. Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının sıra numarası olan rumuzu ile 

işaretlenecektir. 

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

(Örnek: 53. sıra numaralı yarışmacı için kullanılacak rumuz “53” olacağı için, birden fazla 

fotoğraf teslimi durumunda teslim edilen fotoğraflara sırası ile 053-1, 053-2, 053-3 şeklinde 

isim verilmelidir.) 

10.5. Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır 

halde teslim edilmelidir. 

10.6. Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalı, fotoğraf üzerinde katılımcının 

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

10.7. Fotoğraflar taşınır bellek ile bizzat katılımcı tarafından elden teslim edilecek olup e-posta 

ya da farklı bir yol ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir. 

10.8. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı 

en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 4 Mb’den 

küçük, 8 Mb’den büyük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW veya jpg/jpeg formatları ile beraber 

teslim edileceğinden katılımcıların makinenin markasına göre RAW + High JPEG formatta çekim 

yapmaları önerilir. 

 

11. Genel Kurallar 

11.1. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, düzenleme kurulu üyeleri, düzenleme kurulunca 

organizasyonda görevlendirilecek kişiler, bu kişilerin birinci derece yakınları katılamazlar. 

Yarışma bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel 

fotoğrafçılara açıktır. 

11.2. Katılımcılar teslim ettikleri fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi kabul 

edilebilir oranda dijital müdahaleler yapabilirler. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş 

olmalıdır. Bu konuda seçici kurulun kanaati esastır. 

11.3. Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic 

Range) cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar ve fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir 



objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul 

edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar, insanlı veya drone vb. insanız hava araçları ile çekilen 

fotoğraflar kabul edilecektir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insanız hava araçlarının 

kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 

11.4. Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının 

şartnamede belirtilen süreler içerisinde Kalkandere ilçesinde çekilmiş olduğunu, kendilerine ait 

olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine 

davrananların sorumluluğu tamamen katılımcıya aittir ve bu durum kural ihlali sayılacaktır. 

11.5. Kural ihlali yapan katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 

13. maddesindeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının aldığı ödül, unvan ve her türlü kazanımları 

geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstradan bir hak tanımaz. Ödül 

verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. 

11.6. Yarışma sonucu Kalkandere Kaymakamlığı’nın “http://www.kalkandere.gov.tr/” resmi 

internet adresinden ve sosyal medya (facebook) hesabından ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve 

sergileme kazanan katılımcılara düzenleme kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla 

bildirilecektir. 

11.7. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Düzenleme Kurulu kararları geçerlidir. 

11.8. Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı 

bırakılır. 

11.9. Düzenleme kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek 

sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında 

revizyonlar yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan dolayı 

yarışmanın ertelenmesine ya da iptaline karar verebilir. Düzenleme kurulu, program akışı 

revizyonları ve erteleme ya da iptal gibi durumlarda uygulanacak yöntem ve kuralları belirleme 

hakkına sahiptir. 

11.10. Düzenleme kurulunun uygun görmesi halinde, ödül kazanan, sergilemeye değer 

bulunan eserlerden oluşan bir sergi ya da albüm oluşturulabilecektir. 

11.11. Yarışmada ödül alamayan, sergilemeye değer görülmeyen fotoğraflar iade 

edilmeyecek, katılımcı tarafından başvuru formunda kullanımı ile ilgili izin verilmemişse 

silinecektir. 

11.12. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleme kurulu ve 

seçici kurul üyelerinin kararları geçerlidir. 

 

 

http://www.kalkandere.gov.tr/


12. Telif (Kullanım) Hakları 

12.1. Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının 

Kalkandere Kaymakamlığı yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım 

hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması 

durumunda ise, eser sahibinin isminin kullanılma zorunluluğu bulunmamaktadır). Buna bağlı 

olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, 

sergilenmeye hak kazanan eserlerin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma 

haklarının kullanımı için Kalkandere Kaymakamlığı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. 

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. Öte 

yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması halinde Kalkandere 

Kaymakamlığı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder. 

12.2. Düzenleme kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını her bir 

fotoğraf için sergileme bedeli kadar bedel ödeyerek satın alabilir. 

12.3. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya 

çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Kalkandere 

Kaymakamlığı, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez. 

12.4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve 

yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, dijital ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına 

izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların 

tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

12.5. Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin bildirecekleri kişisel 

banka hesap/IBAN numaralarına Kalkandere Kaymakamlığı tarafından gönderilecektir. Hak 

sahibinin hesap numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi 

durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman 

aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. 

 

13. Foto Maraton Takvimi ve Programı 

Yarışma ve Kayıt Başlangıç Tarihi : 06.09.2019 – 08.30 Kalkandere Kaymakamlığı 

Son Kayıt Tarihi   : 08.09.2019 – 12.00 Kalkandere Kaymakamlığı  

Fotoğraf Son Teslim Tarihi  : 08.09.2019 – 20.00 Kalkandere Kaymakamlığı 

Seçici Kurul Toplanma Tarihi   : 14.09.2018 – 14.00 

Sonuç Bildirimi : 16.09.2018  



 06 Eylül 2019 Cuma 

08.30 Yarışma başlangıcı 

08.30 – 17.00 Başvuru Kabul  

08.30 – 17.00  Fotoğraf Teslimi 

Program; 

08.30 – 24.00 Serbest zaman, kişisel geziler ve fotoğraf çekimleri. 

 

 07 Eylül 2019 Cumartesi  

08.30 – 17.00 Başvuru Kabul  

08.30 – 17.00 Fotoğraf Teslimi 

Program; 

08.30 – 09.30 Sabah Kahvaltısı (Organizasyon İkramı) 

09.30 – 12.30 Kalkandere Kaymakamlığı tarafından tahsis edilecek 

araçlarla ilçenin doğu yakasındaki bölgelerde foto safari 

gezileri (Katılım isteğe bağlıdır) 

13.30 – 17.00 Bölgedeki çay bahçelerinde fotoğraf çekimi ve foto safari 

gezileri (Katılım isteğe bağlıdır) 

19.00 – 21.00 Belediye Konferans salonunda ustalardan fotoğraf 

sunumları ve söyleşi. 

 08 Eylül 2019 Pazar 

08.30 – 12.00 Başvuru Kabul 

08.30 – 20.00 Fotoğraf Teslimi 

Program; 

08.30 – 09.30 Sabah Kahvaltısı (Organizasyon İkramı) 

09.30 – 12.30 Kalkandere Kaymakamlığı tarafından tahsis edilecek 

araçlarla ilçenin güney ve batı yakasındaki bölgelerde 

foto safari gezileri (Katılım isteğe bağlıdır) 

13.30 – 17.00 Çağlayan Şelalesi’nde, çay bahçelerinde fotoğraf çekimi, 

foto safari gezileri, ilçe merkezine intikal ve programın 

sonlandırılması (Katılım isteğe bağlıdır) 

 

14. Ödüller 

Birincilik    3.000.- TL 

İkincilik    2.000.- TL 

Üçüncülük    1.000.- TL 

Drone Çekimi (1 adet )     500.- TL 

Mansiyon (2 adet )      500.- TL 

Sergileme (40 adet)      200.- TL 

 



15. Düzenleme Kurulu 

Sercan YILMAZ (Kalkandere Kaymakamı) 

Emre VARDAL (Mühendis - Kalkandere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) 

Süleyman AYAZOĞLU (Öğretmen - Kalkandere Anadolu İmam Hatip Lisesi) 

Tuğçe BAĞIN (Öğretmen – Kalkandere Ormanlı İlköğretim Okulu) 

 

16. Paydaş Kurum 

Rize Fotoğraf Sanatı Derneği (RİFSAD) 

 

17. Seçici Kurul (İsim alfabetik sırasıyla): 

Ekrem YİĞİT Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK 

Emin KANBUR Fotoğraf Sanatçısı, RİFSAD 

Murat GENÇ Fotoğraf Sanatçısı, RİFSAD 

Özer KANBUROĞLU Prof. Dr. Akademisyen 

Yunus KOÇ Fotoğraf Sanatçısı, FOTOFORUM / İZDOF 

Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır. 

 

18. Yarışma Sekreteryası / İletişim 

Emre VARDAL  

Kalkandere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Kalkandere Kaymakamlığı Medrese Mah. Fabrika Sokak No:2 Kat:3  

PK:53500 Kalkandere/RİZE 

Tel: 0 464 331 41 06  e-posta: emrevardal@hotmail.com 

 

mailto:emrevardal@hotmail.com

