C
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
DEVLET SU IŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 MART 2019 DÜNYA SU GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KONU:
Kimseyi Geride Bırakmamak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafı ndan "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle "Kimseyi Geride Bırakmamak" konulu
fotoğraf yarışması ile konunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artı rı lması na yönelik hususları
sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün katı lacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek
su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarı lması amacıyla düzenlenmiştir.
KATILIM ŞARTLARI:
I Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet
fotoğraf çalışmasıyla katılabilir
2. Yapılacak fotoğraf çalışmalarının ebatları; uzun kenarı 40 cm geçmeyecek, kısa kenarı ise 18 cm den küçük
olmayacak ayrıca 300 dpi çözünürlükte olacak şekilde baskısı alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
gönderilecektir. Fotoğraflar renkli olacak, söz konusu ölçü dışında fotoğraflar ve siyah beyaz çalışmalar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Eserin dereceye girmesi durumunda ise JPEG halleri CD'ye kaydedilerek posta yolu ile gönderilecektir.
4. Eserler kesinlikle hiç bir tasarım programı ile oynanmamış orijinal hali ile olmayan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5. Katı lımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir bölümü kopya
edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katı labilir.
6. Fotoğraf çalışmalarını n üzerinde katılı mcı nın ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktı r. Ancak her fotoğraf çalışması nı n
arkası nda katı lın-1mm adı soyadı, açı k adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazı lacaktır.
7. Fotoğraf, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri
yarışmacı lar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sı rası nda doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktı r.
DEĞ ERLEN Di RM E:
Fotoğraflar 22.02.2019 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına
gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Devlet Su işleri
Genel Müdürlüğü'nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.
Bİ RİNCILİ K, IKIN( ILIK VE i::(- eNd'LCTK ÖDeLLERi:
Ödül töreni, 22 Mart 2019 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapı lacak olup ödül
sahibinin ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama ise törenin yapılacağı ilgili Bölge
Müdürlüğü'nce sağlanacaktı r.
Birincilik ödülü : Plaket ve 3500 TL
: Plaket ve 3000 TL
İkincilik ödülü
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 2500 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
TELİ F HAKKI:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğraflar iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafı ndan satın alınmış gibi işlem görecektir.
Katı lı mcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafları n kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş
sayı lı r. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katı lımcı lardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan bu ya-ışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanı mları geri alı nı r.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan fotoğrafları n, orijinalini ve üzerinde değişiklik
yapı lmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtı m faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard
vb. her türlü tanıtı m malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere,
fotoğraf sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayı lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm telif hakları na sahip olacaktır.
FOTOĞRAFLARIN IADESI:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğrafları n dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;
istek halinde 02.04.2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden elden ya da dilekçe karşılığı
ücreti yarışmacı tarafı ndan ödenecek posta veya kargo ile geri alı nabilir, bu tarihler arası teslim alı nmayan eserler hakkı nda
mesuliyet kabul edilmeyecektir.
ADRES:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya /ANKARA
FAKS: (312) 454 49 05
TEL: (312) 454 49 61- 454 49 62
Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.2ov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge
Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katı lımcı lar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayı lı rlar.
TII 1:,a111 INICILAR BAŞ X1211,112 DILERIZ
TAN/U-MA VE HALKLA İUŞKİLER ŞU13E MÜDÜRLÜĞÜ

2019 DÜNYA SU GÜNÜ BROŞÜRÜNDE KULLANILABİ LECEK HUSUSLARA DAİ R Bİ LGİ NOTU
Uluslararası Dünya Su Günü her yı l 22 Mart'ta Tatlı su kaynakları nı n önemine dikkat çekmek ve Tatlı su
kaynakları nı n sürdürülebilir yönetimine odaklan ı lması n ı sağlamak amacı yla kutlanmaktadı r.
Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yı l ı nda Birleşmiş Milletler Çevre Kalkı nma Konferansı
(UNCED)'nda yapı lmıştı r. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafı ndan 22 Mart 1993'te Dünya Su Günü
kararı n ı n resmi olarak imzalanması ndan sonra her yı l dünya çapı nda kutlanmaya başlanmıştı r.
Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafı ndan organize edilen bu kutlamalar her yı l farkl ı bir tema ile
gerçekleştirilmektedir. 2019 yı l ı Dünya Su Günü teması "Kimseyi Geride Bı rakmamak" olarak
belirlenmiştir.
Kimseyi geride bı rakmama hedefi Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkı nma ajandası nda da
yer almaktad ı r. Buna göre, tüm ülkelerdeki insanları n sosyo-ekonomik kalkı nmadan ve cinsiyet, yaş,
ı rk, dil, din, politik ve diğer görüş, ulusal ve sosyal köken, variyet, sakatlı k, vatandaş, göçmen ya da
sığı nmacı olmak gibi konularda herhangi bir ayrı ma tabi tutulmaksı zı n insan hakları ndan
yararlanması nı n sağlanması hedeflenmektedir.
Çocuklar, gençler ve kad ı nlar, sakatlar, Aİ DS/H İ V hastaları , yaşl ı lar, yerli halk,

göçmenler ve

sığı nmacı lar en dezavantajl ı grupta yer almaktadı r. Gelişmekte olan ülkelerin insanları , özellikle de
kı rsal kesimde yaşayanlar içme suyu ve sanitasyona eriş im ve beslenme gibi temel insan hakları ndan
mahrum kalmaktadı r. Sığı nmacı ları n çoğunluğu, aşı rı yoksul insanları n bulunduğu bu ülkelerde
yaşamaktadı r.
Bugün dünyada aşı rı yoksul olan %20'lik kesim, toplam gelirin yaln ı zca %1'ine sahiptir ve temel
hizmetlerden yararlanamamaktadı r. Bu insanlar çoğunlukla kı rsal kesimde yaşamakta ve günde 1
$'dan daha az gelir elde etmektedir. Günde yaklaşı k 3 saat kadar, ellerinde bidonlarla en yakı ndaki
gölden ya da nehirden su getirmeye çalış maktad ı rlar. Üstelik bu su kaynakları ndan getirdikleri sular
da içmeye uygun olmayacak kadar kirlidir.

Ne yazı k ki devletlerin politika hedeflerinde ve uygulamalarda suyun en fazla ihtiyacı olanlara
ulaştı rı lması nda sorunlar yaşanmaktadı r. Bu nedenle de ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, bunlar
hakkı nda veri ve bilgi toplanabilmesi ve bu kimselerin direk ya da sivil toplum kurulu şları aracı l ığıyla
politik sürece ve diğer karar verme süreçIerine katı lmaları önem taşı maktadı r.

Yapı lan ön çalışmalara göre, aşı rı yoksul olan %20'lik kesim ile dezavantaj,' olan kesim kendilerine
verilen sağl ı k hizmetinin genişletilmesini, köylere elektrik getirilmesini, halkı n farkı ndalığı n ı n
artı rı lması n ı , kı z çocukları n okula gitmesini kolaylaştı racak adı mları n atı lması nı, kurumsal ve yasal
reform yapı lması nı, kadı n hakları nı n genişletilmesini ve işçi ücretlerinin artı rı lması nı talep etmektedir.
Bu durumda, iklim değişikliği ile başa çı kmak, su kaynakları nı sürdürülebilir biçimde yönetmek, suları
miktar ve kalite olarak korumak, tüm bireylerin su ve sanitasyona erişmesini, ayrı ca geçimlik tarı msal
üretim yapabilecek kadar sulama suyu elde etmesini sağlamak devletlerin asli vazifesi olmalı dı r.
Türkiye istatistik Kurumu'nun verilerine göre bugün Türkiye'de günlük geliri 1 S'ı n altı nda olan nüfus
bulunmamaktadı r. Nüfusun %92`si sağlı kl ı içmesuyuna erişebilmekte, bu yüzde şehirlerde %98'e
ulaşmaktadı r. Ayrı ca deşarj edilen atı ksuları n %80`i arı tı labilmektedir.
81 milyon nüfusa sahip olan ülkemizin nüfus artış hı zı binde 12 civarı ndadı r. Türkiye bugün dünyanı n
en çok sığı nmacı isteği alan ülkelerinden biridir. Bu nedenle mevcut ve gelecek gereksinimlere cevap
verebilmek için gereken altyapı projeleri sürdürülmektedir. Özellikle Türkiye'deki Suriyeli
sığı nmacı ları n dayanı mı n ı n artı rı lması amacı yla projeler geliştirilmektedir.
Bu kapsamda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü içmesuyu, atı ksu, sulama, taşkı n, hidroelektrik enerji
üretimi amaçl ı projeler geliştirmeye devam etmektedir.

Ayrı ca, fakirlerin ve dezavantajlı grupları n en yoğun olduğu Afrika kı tası nda açtığı kuyular ve
geliştirdiği kalkı nma projeleri sayesinde hizmetlerini ülke sı n ı rları dışı nda da sürdürmektedir.

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İ$LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 MART 2019 DÜNYA SU GÜNÜ AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KONU:
Kimseyi Geride Bırakmamak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafı ndan "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle "Kimseyi Geride Bırakmamak" konulu afiş
yarışması ile konunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırı lmasına yönelik hususları sağlamak, ayrı ca
dereceye girecek eserlerin Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'nün katı lacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç
nesillere ve vatandaşlara aktarı lması amacıyla düzenlenmiştir.
KATILIM ŞARTLAR]:
1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımulara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 2 adet
afiş çalışmasıyla katılabilir.
2. Yapılacak afiş çalışmaları 50x70 cm ebadında dik olacaktır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye
alı nmayacaktı r.
3. Afışlerin hazı rlanmasında; bilgisayar ortamında grafik tasarım çalışmaları, vb. kullanı lması zorunludur.
4. Afişler en az 300 DPI çözünürlükte ve CMYK (4 renk) hazırlanacak olup afişlerin hasılı hali Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğüne gönderilecektir. Eserin dereceye girmesi durunda proje ve JPEG halleri CD kaydedilerek posta yolu ile
gönderilecektir.
Katı lı mcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir bölümü kopya
edilmemiş, yayı n içerisinde yer almamış eserleriyle katı labilir.
Afiş çalışmaları üzerinde "22 Mart Dünya Su Günü" ibaresi ve "DSİ Logosu" mutlaka yer alacaktır. Katı lı mcılar DSİ
logonun orijinalini www.dsi.gov.tr internet adresine girerek temin edebilirler. Ayrıca katı lımcı konu bütünlüğüne bağlı olarak
kendisinin belirlediği sloganı da afiş üzerine işleyebilir. Afiş çalışmalarının üzerinde katıhmcmın ismi ve imzası kesinlikle
bulunmayacaktır. Ancak her afiş çalışmasının arkasında katılımcmın adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek
telefonları yazılacaktır.
Afiş, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacı lar
tarafı ndan ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sı rasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
DEĞERLENDIRME:
Afişler 22.02.2019 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına
gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalış malar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü'nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapı larak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.
BİRİ NCİ LİK, İKİ NCİLİ K VE ÜÇÜNC C' L K ÖDÜLLERI:
Ödül töreni, 22 Mart 2019 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül
sahibinin ulaşımı ilgili Devlet Su İş leri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama ise törenin yapılacağı ilgili Bölge
Müdürlüğü'nce sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 3500 TL
: Plaket ve 3000 TL
İkincilik ödülü
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 2500 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
TELİ F HAKKI:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen afişler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafı ndan satın alınmış gibi işlem görecektir.
Katı lı mcı, yarışmaya gönderdiği afişlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş
sayı lı r. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katı lımcı lardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanı mları geri alınır.
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan afişlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik
yapı lmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrı ca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard
vb. her türlü tanıtı m malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayı nlama hakkı da dahil olmak üzere, afiş
sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayı lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm telif hakları na sahip olacaktı r.
AFİŞLERİN 1ADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen afişlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;
istek halinde 02.04.2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden elden ya da dilekçe karşılığı
ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alı nabilir, bu tarihler arası teslim alı nmayan eserler hakkı nda
mesuliyet kabul edilmeyecelctir.
ADRES:
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:I6 06100 Çankaya /ANKARA
FAKS: (312) 454 49 05
TEL: (312) 454 49 61- 454 49 62
Şartnameler, DSİ Genel Müdürlüğü web sitesi www.dsi.govar adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge
Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katı lımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayı lırlar.
Ti'M K XTILIM( ILARX BaSARILAR Dil ERİ Z

TAN1TMA VE HALKLA iLiŞK İLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU 1$LERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1“:

22 MART 2019 DÜNYA SU GÜNÜ FOTOĞRAF YAR1ŞMAS1 ŞARTNAMES1
KONU:
Kimseyi Geride Bırakmamak

AMAÇ::
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle "Kimseyi Geride Bırakmamak" konulu
fotoğraf yarışması ile konunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artı rı lmasına yönelik lıususları
sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek
su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarı lması amacıyla düzenlenmiştir.
KATILIN] SARTLARI:
1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet
fotoğraf çalışmasıyla katılabilir
2. Yapılacak fotoğraf çalışmalarının ebatları; uzun kenarı 40 cm geçmeyecek, kısa kenarı ise 18 cm den küçük
olmayacak ayrıca 300 dpi çözünürlükte olacak şekilde baskısı alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
gönderilecektir. Fotoğraflar renkli olacak, söz konusu ölçü dışında fotoğraflar ve siyah beyaz çalışmalar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Eserin dereceye girmesi durumunda ise JPEG halleri CD'ye kaydedilerek posta yolu ile gönderilecektir.
4. Eserler kesinlikle hiç bir tasarım programı ile oynanmamış orijinal hali ile olmayan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

5. Katı lımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir bölümü kopya
edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katı labilir.
6. Fotoğraf çalışmaları nı n üzerinde katı lı mcı nın ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktı r. Ancak her fotoğraf çalışması nı n
arkası nda katı lımcı nı n adı soyadı, açı k adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazı lacaktı r.
7. Fotoğraf, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri
yarışmacı lar tarafından ödenecek olalı posta ya da kargo ile gönderim sı rası nda doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktı r.
DEĞERLENDIRME:
Fotoğraflar 22.02.2019 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına
gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü'nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.
BIRINCILIK, IKIN( İ LiK VE 1'0" NCtLiiK ı5DeLLERİ:

Ödül töreni, 22 Mart 2019 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapı lacak olup ödül
sahibinin ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama ise törenin yapı lacağı ilgili Bölge
Müdürlüğü'nce sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 3500 TL
: Plaket ve 3000 TL
İkincilik ödülü
Üçüncüliik ödülü : Plaket ve 2500 TL

Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
TELİ F HAKK1:

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğraflar iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir.
Katı lı mcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş
sayı lır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katı lımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanı mları geri alı nı r.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan fotoğrafları n, orijinalini ve üzerinde değişiklik
yapı lmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtı m faaliyetlerinde ayrı ca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard
vb. her türlü tanıtı m malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazı lı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere,
fotoğraf sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayı lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm telif hakları na sahip olacaktır.
FOTOĞRAFLAR1N IADESI:

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğrafları n dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;
istek halinde 02.04.2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden elden ya da dilekçe karşılığı
ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında
mesuliyet kabul edilmeyecektir.
ADRES:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya /ANKARA
FAKS: (312) 454 49 05
TEL: (312) 454 49 61- 454 49 62
Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi yvww.dsleov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge

Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katı lı mcı lar, bu şartname hilkümlerini kabul etmiş sayı lı rlar.
Tİ. NI k.-\TI1.IM(II.AR.k B kS XRILXR DILERİ Z

TANITMA VE HALKLA İLIŞKILER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

