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Fotoğraf Talebi

DAĞITIM YERLERiNE

Bilindiği gibi, Bakanlığımızın ülkemizi uluslararası furizm pazarında güçlendirmeyi ve
rakiplerinden farklılaştırarak ön plana çıkarmayı amaçladığı imaj ve tanıtım çalışmalarının
odağında fotoğraf yer almakaüı. Aıa fotoğraf konulanmızr; kara-hava çekimleriyle kıyılar,
koylar, plajlar, tarihi alanlar, anıtlar ve müzeler başta olmak üzere kültütel varlrklanmız,
flora-fauna, yayla, golf, su sporları, termal, kongre, Türk mutfağı vb. turizm tiirleri
o1şturmaktadır.

Bakanlığımızın kuıumsal fotoğraf arşivleri ve ütetimleri bu çalışmalarda kaynak olarak
kııllanılsa da, günümüzde basılı, dijital ve sosyal mecralarda ((Portal, web siteleri, Facebook,
Twitter, İnstagıaın, Youtube, Linkedin, Google+) kullanılan görsel içerikler çok hızh
tiiketilmektedir. Çalışmalanmızı güncel ve etkili kaynaklardan besleyecek yeni görse1 içeriklere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, farkh bakış açılanyla fotoğraf iireten birey, kurum ve
kuruluşlardan tanrtım çalışmalarımızrn içerikterini desteklemeleri, gönüllü katkı sunmalan
beklçıımektedir. Müdülüğüniizce;

'
.
.
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Ülkemizin gönüilü tanıtım elçileri olma perspektifiyle Bakanhğımız kullanrmı için fotoğraf
verebilecek, görev bölgenizdeki ilgiti kulüpler/demekler, amatör/profesyoııel fotoğrafçılar,
fotoğraf iiıeteniarşivleyen valilik, iiniversite, belediye ve diğer l«ırum/kuruluşlar ile iletişime
geçilmesi,

dijital foto&aflann, baskıya uygun çöziinürliikte (t50-300 dpi, 12 sıkıştırma kalitçsinde, kısa
kenar en az 1920 piksel olarak),
kimlik bilgilednin "Fotoğrafçı Adı_Çekim Yeri, Çekim Konusu" bilgilerini içerecek

(Örneğin; Aıkara-Anıtkabir-Ayşe TOPRAK-Ol ) şekilde sağlanması,
yukanda anlatıldığı şekilde elde edilecek fotoğaflar ile halihazırda aışivinizde bulunan ve
Bakanlığmızca da kullanılabilecek fotoğraflar/filmler için ekli izin belgesinin imzalahlması,

. Müdürlüğünüzde toplanacak fotoğraflarrn iziı

belgeleriyle

http://fotofilm.tanitma.gov.tİ:808o/share.cgi?ssid=OfYeamA (şifre: iktmTGM2O
yüklenerek Bakanlığırııza iletilmesi hususlannda ivedi gereğini rica ederim.
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Timuçin GÜLER
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Bilgi için:Dilek AKKIJŞ
Telefon No:(312) 2l2 83 00-2716

İZ|N BELGESI

Ekte bir ömeği bulunan eserimiıVeserlerimin; say, yer ıre siiıeyle sınırlandrrılmaksıan ve
heıhangi bir isim altında ücıet talep etmeksizin, Kültiir ve Turizrıı Bakanlığı tarafindan
işlenmesine, çoğaltmın4 yayımm4 temsiline ve işaıet, ses velveya göriintii nakline yarayan
araçlarla umuma iletimine izin vodiğimi, Bakanlığın dahil olduğu tanrhm amaçh projelerde
Bakanlıktan izin almalan kayüyla üçüncü kişiloe kullanünlabileceğini,

Külttlr ve Turizrn Bakanlığı'nın basılı ve dijital materyallerde, sosyal medya kanallannda
(Faceboo( Twitter, İnstagram, Youtube, Linkedin, Googlcr) kullarulrnai üzere Tiiıkiye
içindc veya üşınd4 Türkçe veya diğer titn dünya dillerinde, her tiirlü ortaın ve her tiirlü
maleryal içaiğnde ismirni betirterek eser/eserlerimi kullanabileceğıini, (Bakanlıkça
üretilen/üettirileıı yratıo çalışnalaıda fotoğra$ının Bakanlığa kullanm haklannı verdiği
fotogallaıdaıı kolaj vb. çoktu gıafik diiaerılerneler yapılması durumıuıda ise, alaıı
büyüklüğil/tasarıın uygunluğu dikkate alınarak adımın kullanılamayabileceğini),

Eser/eseılerimin kaıdi özgiiın eserim olduğunq üçüncü şhslaıca aksi bir talepte bulunulması
halinde huküen şar§rınn soruınlu olduğunu (Fotoğaf kadrajına gireıı insanlar, mekanlar ile
ilgili izinsiz kullaııım, telif vb. talçlerden doğabilecek hüuki sorurıluluklann şhsırna ait
olacağını)
kabul ve beyan ederim.

(Eser Sahibi)

(İmza/Kaş)
EK: Liste

