
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 

“TOKAT’TAN TEFEKKÜRLÜK BAHAR MANZARALARI” 

TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI USUL VE ESASLARI 

 

I. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM 

Tokat İl Müftülüğü, TOFSAD ( Tokat Fotoğraf Sanatı Derneği), TDV Tokat Şubesi Kadın ve 

Gençlik Kolları 

II. YARIŞMANIN TÜRÜ 

Fotoğraf Yarışması 

III. YARIŞMANIN TEMASI 

“Tokat’tan Tefekkürlük Bahar Manzaraları” 

IV. YARIŞMANIN KAPSAMI 

Tokat İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Tokat’tan Tefekkürlük Bahar Manzaraları” temalı bu 

yarışma, Türkiye’de ikamet eden 18-25 yaş aralığındaki (01.01.1997 - 01.01.2004 tarihleri -her ikisi 

de dahil- arasında doğanlar) Üniversite öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenmektedir. Daha 

önce hakkında kısıtlılık kararı verilmiş olan veya kısıtlılık kararı devam edenler yarışmaya 

katılamazlar. 

V. YARIŞMANIN AMACI - 

Baharın gelmesiyle Yüce yaratanın bizlere sunduğu doğal güzellikleri genç neslimizin görmesini ve 

tefekkür etmesini sağlamak, Orta Karadeniz bölgesinin en önemli konumunda olan Tokat’ın doğal 

güzelliklerinin tanıtımı hakkında farkındalık oluşturmak. 

VI. KATILIM ŞARTLARI: 

1. Fotoğraf yarışmasına seçici kurulun birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından 

haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son 

başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir. 

 

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

3. Her katılımcı, Tokat il sınırları içinde çekilmiş, en fazla 6 (altı) adet sayısal renkli eserle 

yarışmaya katılabilir. 

 

4. 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 renk 

değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 

Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel 

değildir. 

 



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

edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni 

kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda 

jürinin kanaati esastır. 

 

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

 

7. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar 

ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya 

kabul edilir. 

 

8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait 

olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural 

ihlali sayılır. 

 

9. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Tokat il sınırları içinde çekilmiş 

olmalıdır. 

 

10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir 

yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında 

yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi 

olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural 

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. 

 

14. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını belirlediği 

miktar kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir. 

 

 

 

 

 



15. 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, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin 

kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği 

yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar 

yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. 

 

16. Son başvuru tarihi 16.05.2022 Saat 17:00’dir. 

17. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir. 

 

18. Yarışma sonuçları Tokat Müftülüğü www.tokat.diyanet.gov.tr web sitesinden ilan 

edilecektir. 

 

Fotoğrafların Gönderilmesi 

1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir 

gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir. 

2. Yarışma fotoğrafları tokatfotograf60@gmail.com mail adresine gönderilecektir. 

3. Yarışmacılar mail adresine fotoğraf gönderirken açıklama kısmına ad, soyad, iletişim 

numarası ve mail adreslerini yazmaları gerekmektedir. 

 

Yarışma Takvimi 

Katılım Tarihi: 22.04.2022- 16.05.2022 

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 17.05.2022 -19.05.2022 

Sonuç Bildirimi: 22 Mayıs 2022 

SEÇİCİ KURUL/JÜRİ ÜYELERİ 
 
Abdullah PAMUKLU/ İl Müftüsü 
Haydar HÜYÜK / İl Müftü Yardımcısı 
Süleyman ÜZÜMCÜ / Fotoğrafçı 
Sefa GENÇ / Fotoğrafçı 
Mehmet Emin KILIÇ / Din Hizmetleri Uzmanı 
 
(Jüri en az üç kişi ile toplanır) 
 
 
YARIŞMA SEKRETERLİĞİ- İLETİŞİM: 
 
Proje koordinatörü / Murat KAYA 
İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı 
E-posta: muratkaya-1979@hotmail.com 

Tel: 0 (542) 673 98 41 

 

 

 



VII. ÖDÜLLER 

1. Yarışmacıya 3000 TL 

2. Yarışmacıya 2000 TL 

3. Yarışmacıya 1000 TL 

 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 

1. Şartnamede belirtilmeyen konularda ve muhtemel uyuşmazlık durumlarında Tokat İl 

Müftülüğü ve Seçici Kurulu kararları esas alınacaktır. 

2. Tokat İl Müftülüğü zorunlu haller dolayısıyla yarışma ile ilgili değişiklik yapma ve 

yarışmayı iptal etme de dahil olmak üzere bütün haklarını saklı tutar. 

3. Yarışmaya katılan her yarışmacı şartnameyi kabul etmekle fotoğraf üzerindeki 

kullanım ve telif haklarını süresiz olarak Tokat İl Müftülüğüne devrettiğini kabul etmiş 

demektir. 

4. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI 

1. Resim sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili 

mevzuat gereğince eserleri ile ilgili bütün kullanım haklarını Tokat İl Müftülüğü’ne 

verdiklerini kabul etmiş sayılırlar. Söz konusu izni sonradan geri almayacaklarını, eserlerin 

kullanılmasını engellemeyeceklerini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, 

manevi talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar. 

2. Yarışmaya gönderilen bütün resimler, Tokat İl Müftülüğünce basılı, görsel, işitsel, 

dijital yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenmesi muhtemel sergilerde 

kullanılabilir. 

3. Tokat İl Müftülüğü eserlerin bu şartnamede belirtilen amaçlar dışında kullanılmasına 

hiç bir şekilde izin vermeyeceğini taahhüt eder 

4. Dereceye giren fotoğrafların müftülüğümüzün sosyal medya hesaplarında ya da 

internet ortamında paylaşılması, bu hesaplardan indirme ve paylaşım yapılması durumunda 

Başkanlığımız ve müftülüklerimiz tarafından herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu 

olmayacaktır. 

        

 

                                 

  


