Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Sualtı
Topluluğu (ODTÜ-SAT)
Sualtında Görüntü Avlama Yarışması 2018
(SAGAY-2018) Şartnamesi
1. Yarışmanın Tanımı
İlk temelleri 1987 yılında ODTÜ-SAT tarafından kavramsal olarak ortaya konulan ve 1994’de fiili
olarak gerçekleşen SAGAY, Türkiye sahillerinin su altı canlılığının ve doğal güzelliklerinin
belgelenmesi, tanıtımı ve fotoğraf sanatının geliştirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. Bir
fotoğraf yarışmasının tüm aşamalarının üç gün içinde gerçekleştirildiği, dalgıçların bir arada, aynı
zaman ve yerde çalışarak kameraları yardımıyla su altı güzelliklerini yakalama becerilerinin
ölçüldüğü özgün bir fotoğraf yarışmasıdır.

2. Tarihler
Başvuru Son Tarih: 5 Eylül 2018
Katılımcı Listesinin Açıklanması: 6 Eylül 2018
Yarışma Tarihi: 8-9 Eylül 2018
Dalışlar: 8 Eylül 2018
Ödül Töreni: 9 Eylül 2018

3. Yarışmaya Katılım Koşulları
i. Yarışmacı ve dalış eşinin en az TSSF/CMAS iki yıldız dalıcı belgesi ya da Federasyonca denkliği
onaylanmış (en az SSI/PADI Advanced) bir dalıcı belgesi ile birlikte Dalış İzin Kimliğine sahip
olması gerekir.
ii. Yarışmanın güvenlik koşulları göz önünde bulundurularak, 18 yaşından küçük katılımcılar
katılamaz.
iii. Yarışmacı ve dalış eşi dalışa engel sağlık sorunlarının olmadığına ilişkin belge, ODTÜ-SAT Dalış
Merkezi ve teknenin ait olduğu dalış merkezi tarafından hazırlanmış olan “Risk Kabul Beyanı”
belgesini imzalamalıdır.
iv. Yarışmacılar, kendileri ve dalış eşi dışında başka bir model kullanamazlar.
v. Yarışmacılar aynı dalışta birbirlerinin dalış eşi olamazlar.
vi. Sualtı Fotoğrafçılığı ile ilgili kişisel sergisi olanlar yarışmaya katılabilirler. Bu yarışmacılar başvuru
sırasında geçmişteki sergilerinin tarih ve yerlerini de özgeçmişlerinde yazmalıdırlar.
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vii. Yarışmaya kayıt ücreti (yarışmacı ve dalış eşi dahil) 300 TL'dir. Öğrenciler için ise kayıt ücreti
(yarışmacı ve dalış eşi dahil) 150 TL’dir.
viii. Düzenleme Kurulu gerek gördüğü takdirde yarışmacı sayısına sınırlama getirebilir.
ix. Yarışma Dijital Fotoğraf ve Video olmak üzere iki ana bölümde düzenlenir. Dileyen yarışmacı her
iki bölümde de aynı yarışma içinde yarışabilir.

4. Kayıt
i. Başvurular, 20 Temmuz 2018 – 5 Eylül 2018 tarihleri arasında,
adresinde yer alan başvuru sekmesi aracılığı ile alınır.

www.sagay.org internet

ii. Düzenleme kurulu tarafından onaylanan asil ve yedek yarışmacılar listesi www.sagay.org internet
adresinde en geç 1 Eylül 2018 tarihinde yayımlanır.
iii. Yarışmacılar katılım ücretini en geç 6 Eylül 2018 tarihine kadar ODTÜ Spor Kulübü IBAN NO: TR54
0006 4000 0014 2290 0000 13 hesabına (Türkiye İş Bankası ODTÜ Şubesi, Şube Kodu: 4229
Hesap No: 13, Hesap Sahibi: ODTÜ Spor Kulübü) ve açıklama kısmında adı, soyadı ve “ODTÜ SAT
SAGAY 2018” yazarak gönderirler. Düzenleme kurulu tarafından yarışmacı olarak seçilmeyenlerin
ücreti iade edilir.
iv. Her yarışmacı, yarışmaya katılacak olan dalış eşini en geç yarışma günü kayıt sırasında bildirmek
zorundadır.
v. Yarışmacılar, Düzenleme Kurulunca hazırlanacak kayıt formunu yarışma günü imzalayarak
kayıtlarını tamamlarlar. Bu şekilde yarışma kurallarını kabul etmiş olurlar.
vi. Yarışmacılar, yarışma anında kuralların uygulanmasında belirsizlik olması durumunda,
Düzenleme Kurulunun alacağı kararları kabul etmiş sayılırlar.
vii. Yarışmacılar kayıt
bulundurmalıdır.

masasına

geldiklerinde

yanlarında

aşağıdaki

belge

ve

ekipmanı

a. Geçerli kimlik belgesi (Belgede TC kimlik numarası bulunmalıdır)
b. Dalış yeterlik belgesi ve/veya dalış izin belgesi (Bu belge yarışma sonuna kadar Düzenleme
Kurulunca saklanacaktır)
c. Yarışmada çekim yapılacak fotoğraf makinası ve/veya video kamera
d. Yarışmada kullanılacak hafıza kartı
e. Öğrenci indiriminden yararlanmak isteyen yarışmacılar için öğrenci kimlik kartı veya belgesi

5. Kategori ve Ödüller
Aşağıdaki her kategoride ilk üç dereceye plaket verilecektir.
A

B

FOTOĞRAF
1) Genel Sualtı
2) Geniş Açı
3) Makro
4) 5’li Dizi (hikaye)
VIDEO
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6. Kurallar
Dalış Kuralları
i. Yarışma dalışlarında TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği kuralları dışına çıkılamaz.
ii. Tekneler son yarışmacı sudan çıkana kadar dalış noktasında bekler.
iii. Dalış noktaları ve yedek dalış noktaları yarışmadan önce duyurulur. Düzenleme Kurulu doğal
koşullar veya başka nedenlerle dalış noktalarında değişiklik yapabilir. Yarışma programında
yapılacak tüm değişiklikler Düzenleme Kurulunca onaylanır ve yarışmadan önce yapılacak teknik
toplantıda yarışmacılara duyurulur.
iv. Her bir yarışma dalışı 90 dakikayı geçemez. Bu süre sonunda, yarışmacılar ve dalış eşleri sualtı
güvenlik beklemesini yapmış olarak dalışlarını bitirmiş olmalıdır. Bir günde en çok iki yarışma
dalışı yapılabilir. Yarışma dalışının süresinin başlangıç ve bitiş ölçümlemesinde yalnız Düzenleme
Kurulu üyeleri arasından belirlenen yarış amirinin süresi esas alınır.
v. Yarışmacılara ve dalış eşlerine her dalış için en az 12 litrelik 200 bar hava dolu (+ %5 ila -%10) bir
tüp verilir. İsteyen yarışmacılar, kendi tüpleri ile (12 litrelik 200 bar hava dolu (+ %5 ila -%10)
yarışmaya katılabilirler.
vi. Yarışmacılar kendi dalış donanımlarını (denge yeleği, regülatör, ahtapot, acil durum işaret
şamandırası, dalış bilgisayarı, mekanik derinlik göstergesi, gerekirse fener) sağlamakla
yükümlüdürler. Her yarışma dalışı öncesinde malzeme kontrolü yapılacak ve malzemesi eksik
olan yarışmacıların dalışına izin verilmeyecektir. Ağırlıklar teknenin ait olduğu dalış merkezi
tarafından sağlanacaktır.

Fotoğraf Dalı Yarışma Kuralları
i. Yarışmalarda “RAW” formatında çekebilen dijital fotoğraf makinesi kullanılır.
ii. Fotoğraflar RAW+High JPEG, renkli ve fotoğraf makinesinin sensörünün sunduğu 3:4 gibi doğal
en/boy oranlarında olmalı. (Panoramik veya 16:9 gibi oranlar kabul edilmeyecektir.) Yarışmacılar
fotoğraf makineleri olanak verse bile çektikleri karelerden kadraj alamazlar. Dereceye giren
fotoğraflar Seçici Kurul üyeleri ve teknik sorumlu tarafından ayrıca teknik incelemeye tabi tutulur
ve kadraj alınıp alınmadığı incelenir. Kadraj alındığı tespit edilen fotoğraf yarışma dışı kalır. FX
(Full Frame) makinelerde, DX lens kullanımından doğan makinanın yaptığı otomatik kadraj, kural
ihlali olarak değerlendirilmez. FX (Full Frame) makineler, maksimum çözünürlüğünde kullanılmak
şartıyla DX moduna ayarlanarak kullanılabilir.
iii. Yarışmacılar bir hafıza/bellek kartı ile katılabilirler. Kartlarının kapasitesinde bir sınırlama
aranmaz.
iv. Yarışmacılar renk alanlarından istediklerini kullanabilirler. Fotoğraflar renk denetimi yapılan bir
bilgisayar programında Seçici Kurulca izlenir.
v. Yarışmacılar her kategoriye en fazla 4 fotoğraf ile katılabilir. Görüntüye ve EXIF bilgilerine
bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı kalır.
vi. Yarışmacılar, kontrol edilmiş hafıza kartlarını Teknik Sorumlunun denetiminde makinelere
yerleştirir ve ilk kare, olarak Teknik Sorumlunun göstereceği bir görüntü çekilir ve kaydedilir.
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vii. Yarışmacılar su altında makinelerinin olanak verdiği tüm çözünürlük, renk, kontrast, renk
doygunluğu, keskinlik gibi ayarları değiştirmekte özgürdürler.
viii. Yarışma, tüm yarışmacılar için Düzenleme Kurulunun belirleyeceği zaman diliminde başlar ve
biter. Her teknede bir yarışma amiri vardır. Yarışmalar, yarışma amirinin hazırlık ve başlama
işareti ile başlar ve sonlanır. Yarışmaların hazırlık süresi 30 dakika ile sınırlıdır. Bu süre içinde
bütün yarışmacılar hazırlanmış ve dalışa hazır olmak zorundadır. Yarışmacıların su altında kalma
süresi en çok 90 dakikadır. 90 dakika sonunda her yarışmacının tekneye çıkmış ya da çıkmak
üzere yüzeyde sıra bekliyor durumda olması gerekir. Yarışmacılar 90 dakika içerisinde mercek
değiştirmek, makine değiştirmek, tamirat yapma gibi nedenlerle tekneye çıkabilirler.
ix. En son dalıştan sonra yarışmacılara, seçici Kurula teslim edecekleri görüntüleri belirlemeleri için
4- 6 saat süre tanınır. Bu süre sonunda düzenleme kurulu yarışmacılara her yarışma dalı için
seçtikleri orijinal dosya künyelerini verilecek fotoğraf teslim formuyla birlikte iletirler. Görsellerin
karşılaştırmasını yaparak yarışmacının onayını alır.

Video Dalı Yarışma Kuralları
i. Yarışmacılar her tür video kamera ve sualtı koruyucu kılıfları ile yarışabilirler. Ancak başvuru
belgesinde kullanacakları video donanımının medya özelliklerini ve kamera tipini belirtmeleri
gerekir. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğünde yarışmacıdan video donanımını Seçici Kurulun
izlemesi sırasında kullanmak amacıyla tüm dijital bağlantı kablolarını birlikte ister. Bu konudaki
sorumluluk yarışmacıya aittir.
ii. Yarışmacılar kendi görüntüleme ve kayıt donanımlarını kendileri getirirler.
iii. Yarışmacılar video çekecekleri medyanın ilk 30 saniyesine yarışmacı numaralarını görünür
biçimde kendi görüntüleri ile kaydeder.
iv. Yarışmacı, yarışma dalışları bitiminde ham video çekiminin kopyasını düzenleme kuruluna teslim
eder.
v. Seçici kurula teslim edilecek film en çok 6 dakika ile sınırlı olacaktır.
vi. Kara çekimleri süre olarak, seçici kurula verilen en çok 6 dakika ile sınırlı görüntüler içinde % 15
den fazla olamaz.
vii. Belirtilen post-prodüksiyon çalışmalarında izin verilen uygulamalar aşağıdaki gibidir.
a. Her türlü müzik kullanımı, görüntü özelliklerini bilgisayar programları aracılığı ile
değiştirebilme, alt yazı ve seslendirme, görüntülerin hızının değiştirilmesi, kes yapıştır
yöntemiyle görüntü sıralamalarının değiştirilmesi, boyut değiştirme, her türlü efekt
kullanımı.
b. Başkasına ait herhangi bir fikri ve sınai hakka konu müzik ve her türlü görüntünün izinsiz
kullanımından doğan hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
viii. Önceden hazırlanmış animasyon görüntüleri, yarışma bölgesi ve tarihi dışında çekilip hazırlanmış
kalıp şeklindeki hiçbir görüntü kullanılamaz.
ix. Yarışmacı montaj yapılacak düzeneği ve dilerse düzeneği kullanacak sadece bir kişiyi (kurgucu)
kendisi sağlar ve kayıt sırasında düzenleme kuruluna bildirir.
x. Montajı yapılan ve Seçici Kurula verilecek filmde hiçbir koşulda yarışmacı adı, logosu gibi tanıtıcı
simgeleri kullanılamaz.
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xi. Yarışmacı Seçici Kurula vereceği filmi sadece ‘*.avi’, ‘*.mov’ veya ‘*.mp4’ formatlarından biriyle
vermek zorundadır. Görüntüler teknik sorumlu ve bir tanık tarafından harici belleğe kopyalanır ve
imza karşılığında yarışmacıdan teslim alınır.
xii. Yarışmacılar kamerayı sabitleyici düzenekler olarak çekimler
(sabitleyici),üç-ayak, tek-ayak ve benzeri düzenekler kullanabilirler.

sırasında

stabilizer

Güvenlik Kuralları
i. Yarışmacılar ve dalış eşleri yarışma süresince kendi güvenliklerinden sorumludurlar, TSSF
Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve kurallarına uygun davranmakla yükümlüdürler ve ilgili güvenlik
kurallarını bildiklerini onaylarlar.
ii. ODTÜ SAT, TSSF tarafından belirlenen yeterli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

Etik Kurallar
i. Yarışmacılar, sualtı flora ve faunasına zarar verecek davranışlarda bulunamazlar.
ii. Yarışmacılar, su altındaki canlı, cansız hiçbir varlığın yerini değiştiremez, su yüzüne çıkaramazlar.
iii. Yarışmacılar diğer yarışmacıların fotoğraf çekimini engelleyici, güvenliğini tehlikeye atacak
davranışlarda bulunamazlar.
iv. Yarışmacılar canlı fotoğraf çekimlerinde, canlı ya da cansız yemlerle besleyerek/yemleyerek
herhangi bir canlıyı fotoğraflama yoluna gidemezler.
v. Yarışmacılar, sualtı fauna ve florasına zarar vermeyecek materyalleri, denizden geri çıkarmak
şartıyla, çekecekleri görsellerde kurgu malzemesi olarak kullanabilir. Kurgu malzemeleri, yarışma
ve yarışmacının güvenliğini tehdit edecek ve yarışmanın düzenini bozacak malzemeler olamaz.

7. Telif Hakları
i. Yarışmaya Katılan yarışmacılar, yarışma için gönderdikleri tüm fotoğrafların ve videoların ORTA
DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) tarafından belirlenip tercih edilecek herhangi bir fiziki
ve/veya dijital mecralar ile özellikle ODTÜ-SAT yayınlarında yarışmacının isminin ve eser adının
kullanılması ve bütünlüğünün bozulmaması şartıyla işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve iletim
haklarını bedelsiz, süresiz ve koşulsuz olarak devrettiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak
gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan,
sergilenmeye hak kazanmış olan eserin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve
yayımlanma haklarının her türlü mecrada ve şekilde kullanımı için ORTA DOĞU TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ’ne (ODTÜ) ve ODTÜ-SAT’a izin/muvafakatname verdiğini yeni bir izin almaya
gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(ODTÜ) ve ODTÜ-SAT ile yarışmacıya aittir.
ii. Bu şekilde kullanılan eserler için, 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 eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı
şekilde kullanılması sebebiyle ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’nin (ODTÜ) ve ODTÜ-SAT’ın
hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.
iii. Şartname konusu eserlerin, bir başkasına ait eserden tümden ya da kısmen intihal edilmesi
durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir.
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Bu tür eserler yarışmadan çıkarılır ve ödül kazanmış ise ödül geri alınır. ORTA DOĞU TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) ve ODTÜ-SAT, yarışmacıların devrettikleri eserlerle ilgili izinler ve telif
haklarıyla ilgili hiçbir surette herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
iv. Yarışmaya teslim edilen fotoğraflarda görünen/görünebilecek insanların, fotoğrafının
çekilmesine ve yarışmaya katılmasına, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
v. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar; işbu şartname/sözleşmede yazılı bulunan yarışma
koşullarını ve telif hakları ile ilgili hükümleri okumuş, müzakere etmiş ve kabul
etmişlerdir.Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

8. Kurullar
Seçici Kurul
Fotoğraf
● Ateş Evirgen
● Erhan Öztürk
● Baybars Sağlamtimur
● Saadettin Aşkın
● Ferda Büyükbaykal
Video
● Mert Gökalp
● Lüftü Tanrıöver
Koordinatör
● Prof.Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner

Düzenleme Kurulu
● Prof.Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner
● Prof.Dr. Bülent Akınoğlu
● Doç.Dr. Almıla Güvenç Yazıcıoğlu
● Dr. Işıkhan Güler
● Uğur G. Yalçıner
● Serpil Kozludere
● Cem Orkun Kıraç
● Bora Yalçıner
● Ezgi Selin Kaya
● Mahmut Şahin
● Yunus Emre Gök
● Çağatay Önder
● Görkem Varol
● Umut Buğra Şeker
● Volkan Korkmaz
● Tuna Altunkaya
● Işın Barut
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9. İletişim
www.sagay.org
ODTÜ-SAT
sat-yk@metu.edu.tr
İletişim Sorumlusu:
Ezgi Selin Kaya
0312 230 35 20

ezgiselinkaya@gmail.com
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