DOĞA İÇİN SANAT DERNEĞİ
“DOĞA TALANINA DUR DE! ” FOTOĞRAF YARIŞMASI DAVETİ

Farkında mısınız doğayı kaybediyoruz!
Ormanların yok edilmesi, su kaynaklarının, denizlerin ve göllerin kirletilmesi, gübreleme adı altında
toprağın kimyasallarla zehirlenmesi, madenciliğin yıkıcı zararları, HES’ler, JES’ler, otoyollar,
limanlar, AVM’ler, konutlar derken giderek artan betonlaşma… Tüm bunlar doğayı ve doğadaki
canlıları her geçen gün daha da tehdit ediyor…
Her geçen gün doğanın rant uğruna daha da talan edildiğini görüyor ve duyuyoruz! Doğanın önemini
biliyoruz, ancak doğal yaşamın korunması için kamuoyunda farkındalık yaratmak adına yeterince
duyarlılık ve mücadele içinde miyiz?
Doğa için Sanat Derneği olarak bizim misyonumuz, rant için talan edilen doğanın önemine dair
kamuoyunda farkındalık yaratmak. Bu amaçla konusu “DOĞA TALANI” olan bir fotoğraf
yarışması düzenliyoruz. Bu sayede bir kez daha doğa talanına dikkat çekebilir, doğa dostlarını bir
araya getirebilir ve doğa düşmanlarını uyarabiliriz diye düşünüyoruz.
Yarışmamızın adı “DOĞA TALANINA DUR DE!” ama, aslında bu bir yarışma değil, bir rekabet hiç
değil, tam tersine bir dayanışma daveti bizimkisi; çektiğimiz fotoğraflarla toplumun doğaya olan
duyarlılığını arttırmaya ve gelecek nesillere içinden geçtiğimiz bu talan dönemine dair elbirliği ile bir
belge bırakma daveti… Çünkü gelen fotoğrafları çekildiği yöreye dair bilgileri de ekleyerek bir
kitapçıkta toplayacağız ve kitapçığın ülke genelinde dağıtımını sağlayacağız… Bu nedenle farklı
yörelerden pek çok fotoğraf gelmesini ümit ediyoruz.
Sizler de fotoğraflarınızla bu çalışmaya katkı verebilir, haklı duyarlılığımızı çoğaltabilirsiniz!
Böylelikle ne yazık ki her gün yeni doğa yıkımlarının gündeme geldiği, fakat gündem sürekli
değiştiği için üç gün sonra unutulduğu ülkemizde, içinden geçtiğimiz bu umarsız talan dönemine
dair gelecek nesillere fotoğraflarınızdan oluşan bir belge bırakabiliriz.

İFSAK’ın desteği ile düzenlediğimiz yarışmamıza KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmamıza doğayı ve fotoğraf çekmeyi seven herkes katılabilir. 18 yaş altı
katılımcılarımızın ebeveynlerinin ek 1 de yer alan taahhütnameyi doldurarak başvuru
dosyasına eklemesi gerekmektedir. Aksi halde fotoğraf değerlendirmeye alınamayacaktır.

2. Etkinliğe katılım ücretsizdir.
3. Fotoğraf, Türkiye'den veya tüm dünyadan bir fotoğraf olabilir. Önemli olan fotoğrafın
doğa talanını ve/veya doğayı korumaya dair verilen çabayı çarpıcı bir şekilde gözler
önüne sermesidir. Etkinliğin konusu kapsamında ve özgün fotoğraflar değerlendirmeye
alınacaktır.

4. Katılımcı etkinliğe en fazla 3 adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile
katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar
etmemeli ve farklı olmalıdır.

5. Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar
yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

6. Etkinliğe daha önce sergilenmiş ve ödül almış fotoğraflar da katılabilir. Ancak, daha önce ya
da bu etkinlik ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel
ödül) almış fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla
oluşturulan fotoğraflar ile renk değiştirme uygulanmış görüntüleri etkinliğe katılamaz.
Aksine davranış kural ihlali sayılır.

7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve
görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. İlgili
sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir ve herhangi bir itiraz veya itilaf, derneğin ve
destekleyen dernek ve kurumların sorumluluğunda değildir.

8. Fotoğraflar disfoto21etkin@gmail.com adresimize iletilecektir. Katılımcı, internet sitesine
yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural
ihlali sayılır. İlgili sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir ve herhangi bir itiraz veya
itilaf, derneğin ve destekleyen dernek ve kurumların sorumluluğunda değildir.

9. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. Yarışmaya
katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de
geçmemelidir. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler
ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

10. Etkinlikte derece alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar 'doğa savunması'
kapsamında “Doğa Talanına Dur De!” isimli fotoğraf sergimizde (adı değişebilir) basılı olarak
sergilenecektir.

11. Yarışmada derece alan ve sergilenen fotoğraflardan dernekçe belirlenenler, eser sahibinin ismi
ve fotoğrafın çekildiği yöreye dair bilgi ile bir kitapçık halinde basılacak ve bu kitapçık
dağıtıma sunulacaktır. Katılımcı, fotoğrafının kitapçıkta basılmasını kabul etmiş sayılır.

12. Jüri üyelerinin birinci derece akrabaları yarışmaya katılamaz.
13. Yarışmaya fotoğraf gönderen katılımcılar, yukarda detaylandırılmış olan katılım koşullarını
kabul etmiş sayılır.
Etkinliğe son katılım tarihi: 19 Ekim 2021
Jüri toplantı tarihi

: 30 EKİM 2021

Sonuçların açıklanma tarihi: 17 KASIM 2021
(Sonuçlar bu tarihte www.dogaicinsanat.org web sitesinden ilan edilecek; ayrıca kazanan katılımcılara
telefon ve/veya e-posta yoluyla da bildirilecektir.)
Pandemi koşullarına bağlı olarak 17 KASIM 2021’de katılımcılara plaket ve katılım belgelerinin

sunulacağı özel bir etkinlik düzenlenecektir.

JÜRİ:
Özhan ÖZDE

– İFSAK Yönetim Kurulu Üyesi, İFSAK Gezi Birimi Koordinatörü.

Gültekin ALKURT – İFSAK Yönetim Kurulu Üyesi, İFSAK Arşiv ve Kütüphane Birimi Koordinatörü
Tania SİSA

– İFSAK Yönetim Kurulu Üyesi, İFSAK Üye İlişkileri Birimi Koordinatörü

Fethi KINAŞ

– Doğa Fotoğrafçısı, Aktivist.

Aysun AKYÜZ

– Yönetmen.

Süleyman KARAN

– DİSDER Başkan Yardımcısı, Gazeteci ve Yayıncı

Buket KARADEMİR – Belgesel Yönetmeni.

ÖDÜLLER:
*İlk üç dereceyi alan katılımcılara tercih ettikleri sanat dalında pandemi sonrası (resim, heykel, senaryo yazımı,
drama ve oyunculuk, sanat tarihi vb.) iki kur (altı ay süreli) eğitim,
*Mansiyon alan 5 katılımcıya, tercih ettikleri sanat dalında bir kur (üç ay süreli) eğitim olanağı sağlanacaktır.
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