
T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLI6I 

DEVLET SU ISLERI GENEL MODURLUCU 

22 MART 2019 DUNYA SU GUNU FOTOdRAF YAR1$MASI SARTNAMESI 

KONG: 
Kimseyi Geride Birakmamak 
AMAC: 
Devlet Su isleri Genel Mudurlugu tarafmdan "22 Mart DiAnya Su Gunu" nedeniyle "Kimseyi Geride thrakmamak" konulu 
fotograf yansmasi ile konunun oneminin gent nesillere benimsetilmesi ye bilgi dtizeyinin artinlmasina yonelik hususlan 
saglamak, aynca dereceye girecek eserlerin Devlet Su Isleri Genet 	 katilacagi Vim sergi ve fuarlarda sergilenerek 
su bilincinin gent nesillere ve vatandaslara aktarilmasi amaciyla dilzenlenmistir. 
KATILIM $ARTLAR1: 
1. Yamma secici kurul disinda dim profesyonel ye amator kafihmulara aciktir. Yammaya her kafihma en cok 3 adet 

fotograf cah§masiyla katilabilir 
2. Yapdacak fotograf calignalarunn ebatlari; uzun kenari 40 cm gemeyecek, Lusa kenari ise 18 cm den 'idyllic 

olmayacak ayrica 300 dpi cozfiniirliikte olacak 	bask's' ahnarak Devlet Su Weri Genel 
gonderilecektir. Fotograflar renkli olacak, soz konusu olgii ch§mda fotograflar ye siyah beyaz cahmalar 
degerlendirmeye ahnmayacakfir. 

3. Eserin dereceye girmesi durumunda ise JPEG halleri CD'ye kaydedilerek posta yolu ile gonderilecektir. 
4. Eserler kesinlikle hic bir tasarim program' ile oynanmami orijinal hall ile olmayan eserler degerlendirmeye 

ahnmayacakfir. 
5. daha once herhangi bir yartsmada od01 almamis ya da sergilenmemis, fotografin tamami veya bir bolumu kopya 

edilmemis, yayin icerisinde yer almamt§ eserleriyle katilabilir. 
6. Fotograf caltsmalannin uzerinde katilimcinin ismi ye imzasi kesinlikle bulunmayacaktir. Ancak her fotograf calismasinin 

arkasinda 	 adi soyadi, acik adresi ve ulasilabilecek telefonlan yazilacaktir. 
7. Fotograf, paspartu ye cerceve yapilmadan, sertleOrilm4 ambalajlarda paketlenerek gonderilmelidir. Ocretleri 

yansmacilar tarafmdan odenecek olan posta ya da kargo ile gonderim strasinda dogabilecek zararlardan ye gecikmelerden 
Devlet Su Isleri Genet Mudurlugu sorumlu olmayacaktir. 

DE6ERLENDIRME: 
Fotograflar 22.02.2019 tarihine kadar Devlet Su hleri Gene! Mudurlugu Destek Hizmetleri Dairesi BaOcanligma 
gonderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek calimalar degerlendirmeye ahnmayacakfir. Degerlendirme Devlet Su I§leri 
Genet Miidiirliigii'nce olu4turulacak Sevici Kurul tarafmdan yainlarak, birinci, ikinci ve iiciincii olan eserler secilecektir. 

IKINCiLIK VE CCCTNCULUK ODULLERI: 
Odial toreni, 22 Mart 2019 tarihinde Ankara veya Devlet Su isleri Genel Mudurlugunun uygun gifirdtigti yerde yapilacak olup odul 

sahibinin ulasimt ilgili Devlet Su Isleri Bolge MOdUrliiklerince, bir gi.inliik konaklama ise torenin yapilacagi ilgili Bolge 
Mildiirltigif nee saglanacaktir. 
Birincilik odiilu : Plaket ye 3500 TL 
ikincilik odiilii 	: Plaket ye 3000 TL 
eciinctiliik &RHO : Plaket ye 2500 TL 

Dereceye girenlerin disinda uygun gorOlen eser sahipleri; tesvik icin mansiyon plaketi ile odiillendirilebilecektir. 

TELIF HAKKI: 
Yansmada odul alan ye sergileme amaciyla secilen fotograflar fade edilmeyecek, baski ye kopyalan, butun telif haklanyla 

Devlet Su Isleri Genel Mudurlugu tarafmdan satin alinmis gibi islem gorecektir. 
yarismaya gonderdigi fotograflann kendisine ait oldugunu ye tiim izinlerini aldigtni kabul, beyan ye taahhut etmis 

sayilir. Eseri odul alan veya sergilemeye deger bulunan katilimcilardan, bu beyan ve kabulleri disinda hareket ettigi 
anlasilanlardan bu yansma ile elde ettikleri Odin, unvan ve her turlu kazanimlan geri alinir. 

Devlet Su Isleri Genel Mudurlugu, Utile ya da sergilenmeye deger bulunan fotograflann, orijinalini ye tizerinde degisiklik 
yapilmis halini; seminer, sempozyum, fuar vb. egitim ye tam= faaliyetlerinde aynca afis, katalog, brostir, Ilan panolan, billboard 
vb. her WHO tanttim malzemelerinde kullanma ye sergileme, yazili ve gorsel medyada yayinlama hakki da dahil olmak uzere, 
fotograf sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayili Fikir ye Sanat Eserleri Kanunu'ndan dogan tiim telif haklanna sahip olacakttr. 
FOTOd RA FL A RIN IADESI: 
Yarismada odul alan ye sergileme amaciyla secilen fotograflann disindaki dereceye giremeyenlerin iadesi; 
Istek halinde 02.04.2019 tarihinden itibaren 15 gun icinde, Devlet Su isleri Genel Miidiirltigtrnden elden ya da dilekce karsiligi 
Ocreti yansmaci tarafmdan odenecek posta veya kargo ile geri alinabilir, bu tarihler arasi teslim alinmayan eserler hakkinda 
mesuliyet kabul edilmeyecektir. 
A DRES: 
Devlet Su Weri Genel Mildiirlfigii Destek Hizmetleri Dairesi BaAanlegi 
Devlet Mah. intinil Bulvan No:16 06100 Cankaya /ANKARA 
TEL: (312) 454 49 61- 454 49 62 	FAKS: (312) 454 49 05 

Sartnameler, Genel Miidiirliigiimtiz web sitesi www.dsi.gov.tr  adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Baskanligi ye Mtge 
MOdurkiklerimizden temin edilebilir. Ti.im 	 bu sartname huktimlerini kabul etmis sayilirlar. 

TI 	 kit:. B AS kRII kR DII ERIZ 

TANITMA VE HALKLA iL4KiLER CUBE MODORLOdO 



T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI 

DEVLET SU ISLERI GENEL Nit-Deka= 
22  MART 2019 DeNYA SU GUNU AFt$ YARISMASI SARTNAMESI 

KONU: 
Kimseyi Geride Birakmamak 
AMAC: 
Devlet Su i§leri Genel Mudurlugu tarafindan "22 Mart Minya Su GUnU" nedeniyle "Kimseyi Geride Birakmamak" konulu afi§ 
yan§mast ile konunun oneminin gent nesillere benimsetilmesi ye bilgi duzeyinin artinlmasina yonelik hususlan sa'glamak, aynca 
dereceye girecek eserlerin Devlet Su Wen Genel Mtichirltigirntin katilacagi Ulm sergi ye fuarlarda sergilenerek su bilincinin gent 
nesillere ye vatanda§lara alctarilmasi amaciyla dilzenlenmistir. 
KATILIM SARTLARI: 
1. Yansma secici kurul ch§inda tam profesyonel ye amator katthmalara aciktir. Yansmaya her katihmci en cok 2 adet 

afis cahlmasityla kat-1126M% 
2. Yapilacak afis cahsmalan 50x70 cm ebadmda dik olacaktir. Soz konusu olcil ch§inda yapilan afi§ler degerlendirmeye 

altnmayacaktir. 
3. Aftslerin hazirlanmastnda; bilgisayar ortammda grafik tasanm cahsmalan, vb. kullanilmast zorunludur. 
4. Afisler en az 300 DPI cazanarlakte ye CMYK (4 renk) hazirlanacak olup afislerin basili hali Devlet Su isleri Genel 

MUdurlugune gonderilecektir. Eserin dereceye girmesi durunda proje ye JPEG halleri CD kaydedilerek posta yolu He 
gonderilecektir. 

5. daha Once herhangi bir yansmada odul almarm§ ya da sergilenmemis, afi§in tamami veya bir boltimil kopya 
edilmemis, yayin icerisinde yer almamt§ eserleriyle katilabilir. 

6. Afi§ cali§malan ilzerinde "22 Mart Minya Su Giinii" ibaresi ye "DSI Logosu" mutlaka yer alacaktir. Katilimcilar DSI 
logonun orijinalini www.dsi.gov.tr  internet adresine girerek temin edebilirler. Aynca katilimci konu butunlugune bagh olarak 
kendisinin belirledigi slogant da afi§ Uzerine i§leyebilir. Afis cahsmalannm Uzerinde katihmcmm ismi ye imzasi kesinlikle 
bulunmayacaktir. Ancak her afis calismasmin arkasmda katihmanm adi soyadi, acik adresi ye ulasdabilecek 
telefonlan yazdacaktir. 

7. Afis, paspartu ye cerceve yapdmadan, sertlestirilmis ambalajlarda paketlenerek gonderilmelidir. Ucretleri yart§macilar 
tarafindan odenecek olan posta ya da kargo ile gonderim sirasinda dogabilecek zararlardan ye gecikmelerden Devlet Su Isleri 

Genet MtidtirlOgii sorumlu olmayacaktir. 
DEdERLENDIRM E: 
Afisler 22.02.2019 tarihine kadar Devlet Su isleri Genel Mudurlugu Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgma 
gonderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek cahsmalar degerlendirmeye ahnmayacaktir. Degerlendirme Devlet Su Isleri 
Genel Mildiirlilga'nce olusturulacak Secici Kurul tarafindan yapilarak, birinci, ikinci ye Ui Uncu olan eserler secilecektir. 

tKiNCiLIK VE UctINCULCK ODULLERI: 
OdUl torent, 22 Mart 2019 tarihinde Ankara veya Devlet Su I§leri Genet Mtidtirltiguntin uygun gordtigti yerde yapilacak olup odul 
sahibinin 	 Devlet Su isleri Bolge Miidiirltiklerince, bir gtinliik konalclama ise torenin yaptlacagt ilgili Mtge 
Mtidtirltigir nce saglanacaktir. 

Birincilik Sdiillii : Plaket ye 3500 TL 
Ikincilik Multi : Plaket ye 3000 TL 

: Plaket ye 2500 TL 
Dereceye girenlerin disinda uygun goriilen eser sahipleri; tesvik icin mansiyon plaketi ile odullendirilebilecektir. 
TELIF HAKKI: 

Yansmada odul alan ve sergileme amactyla secilen afi§ler iade edilmeyecek, baski ve kopyalart, btittin telif haklanyla Devlet 
Su 1§leri Genel Mildtirltigii tarafindan satin alinmi§ gibi i§lem gorecektir. 

Katilimci, yan§maya gOnderdigi aft§lerin kendisine ait oldugunu ye turn izinierini aldigmi kabul, beyan ye taahhtit etmi§ 
sayilir. Eseri odUi alan veya sergilemeye deger bulunan katilimcilardan, bu beyan ye kabulleri di§inda hareket ettigi 
anla§tlanlardan bu yart§ma ile elde ettikleri odUi, unvan ye her tiirlii kazanimlan geri alitur. 

Devlet Su Isleri Genel MOdtirliigil, odUle ya da sergilenmeye deger bulunan afi§lerin orijinalini ve Ozerinde degisiklik 
yapilmts halini; seminer, sempozyum, fuar vb. egitim ye tanttim faaliyetlerinde aynca aft*, katalog, brostlr, Ilan panolan, billboard 
vb. her ttirlti taint= malzemelerinde kullanma ye sergileme, yazili ye gorse! medyada yayinlama haklu da dahil olmak iizere, afi§ 
sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayili Fikir ye Sanat Eserleri Kanunu'ndan dogan Ulm telif haklartna sahip olacaktir. 
AFISLERIN IADESI: 
Yansmada odul alan ve sergileme amactyla secilen afislerin di§indaki dereceye giremeyenlerin iadesi; 
Istek halinde 02.04.2019 tarihinden itibaren 15 gtin icinde, Devlet Su Isleri Genel Mtidiirltig'irnden elden ya da dilekce karsiligt 
ticreti yan§mact tarafindan odenecek posta veya kargo ile geri alinabilir, bu tarihler arast teslim aknmayan eserler hakkinda 
mesuliyet kabul edilmeyecektir. 
ADRES: 
Devlet Su isleri Genel Mlidarlaga Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgt 
Devlet Mah. intinii Bulvan No:16 06100 cankaya /ANKARA 
TEL: (312) 454 49 61- 454 49 62 	FAKS: (312) 454 49 05 

Sartnameler, DSI Genel Mildiirlagii web sitesi www.dsi.gov.tr  adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Ba§kanhgt ye Bolge 
Mtidtirliiklerimizden temin edilebilir. Turn katiltmcilar, bu §artname hukumlerini kabul etmis sayilirlar. 

TUM KATILIMCILARA BASARILAR DILERIZ 

TANITMA VE HALXLA ILIVCiLER 	MODORLCIdu 



2019 DONYA SU GUN() BROSURUNDE KULLANILABILECEK HUSUSLARA DAIR BILGI NOTU 

Uluslararasi Minya Su Gunii her yil 22 Mart'ta Tatlisu kaynaklarmin onemine dikkat cekmek ve Tatlisu 

kaynaklarinin surdurulebilir yonetimine odaklanilmasini saglamak amaciyla kutlanmaktadir. 

DOnya Su Gunili ile ilgili ilk bneri 1992 yilinda 	 Milletler cevre Kalkinma Konferansi 

(UNCED)'nda 	 Milletler Genel Kurulu tarafindan 22 Mart 1993'te Dunya Su GLinu 

kararinin resmi olarak imzalanmasindan sonra her yil thinya gapinda kutlanmaya b4anmipr. 

Milletler-Su (UN-Water) tarafindan organize edilen bu kutlamalar her yil farkli bir terra ile 

gergekleOrilmektedir. 2019 yili DOnya Su Gunii temasi "Kimseyi Geride Birakmamak" olarak 

belirlenmi4tir. 

Kimseyi geride birakmama hedefi 	Milletler'in 2030 surdurulebilir kalkinma ajandasinda da 

yer almaktadir. Buna gore, turn ulkelerdeki insanlarin sosyo-ekonomik kalkinmadan ve cinsiyet, ya§, 

irk, dil, din, politik ve diger gor4 ulusal ve sosyal koken, variyet, sakatlik, vatanda, geigmen ya da 

siginmaci olmak gibi konularda herhangi bir ayrima tabi tutulmaksizin insan haklarindan 

yararlanmasinin saglanmasi hedeflenmektedir. 

Cocuklar, gender ve kadinlar, sakatlar, AIDS/HIV hastalari, yaOlar, yerli halk, 	gogmenler ve 

sigmmacilar en dezavantajli grupta yer almaktadir. Geli§mekte olan ulkelerin insanlari, ozellikle de 

kirsal kesimde yaayanlar igme suyu ve sanitasyona eri*im ve beslenme gibi temel insan haklarindan 

mahrum kalmaktadir. Siginmacilarin gogunlugu, 	yoksul insanlarin bulundugu bu ulkelerde 

yaa ma ktadir. 

Bugun dUnyada 	yoksul olan %20'lik kesim, toplam gelirin yalnizca %Vine sahiptir ve temel 

hizmetlerden yararlanamamaktadir. Bu insanlar gogunlukla kirsal kesimde yaamakta ye gilinde 1 

$'dan daha az gelir elde etmektedir. Gunde yakla§ik 3 saat kadar, ellerinde bidonlarla en yakindaki 

golden ya da nehirden su getirmeye 4a4maktadirlar. Ustelik bu su kaynaklarindan getirdikleri sular 

da igmeye uygun olmayacak kadar kirlidir. 

Ne yazik ki devletlerin politika hedeflerinde ve uygulamalarda suyun en fazla ihtiyaci olanlara 

ulatirilmasinda sorunlar yaanmaktadir. Bu nedenle de ihtiyag sahiplerinin belirlenmesi, bunlar 

hakkinda veri ve bilgi toplanabilmesi ve bu kimselerin direk ya da sivil toplum kurul4ari araciligiyla 

politik surece ve diger karar verme sureglerine katilmalari onem taimaktadir. 



Yapilan an gah§malara gore, a§in yoksul olan %20'lik kesim ile dezavantajli olan kesim kendilerine 

verilen saglik hizmetinin geni§letilmesini, koylere elektrik getirilmesini, haikin farkindaliginin 

artinlmasini, kiz gocuklann okula gitmesini kolayla§tiracak adimlann atilmasim, kurumsal ve yasal 

reform yapilmasini, kadin haklannin geni§letilmesini ve i§gi Licretlennin artinlmasini talep etmektedir. 

Bu durumda, ikiim degOkligi lie bap gikmak, su kaynakiarini sardaralebilir bigimde yenetmek, suiari 

miktar ve kalite olarak korumak, turn bireyierin su ve sanitasyona eri§mesini, aynca gegimlik tanmsal 

aretim yapabilecek kadar sulama suyu elde etmesini sagiamak devietlerin ash vazifesi olmalidir. 

Turkiye Istatistik Kurumu'nun verilerine gore bugiin Turkiye'de giinkik geliri 1 S'in aitinda oian nufus 

bulunmamaktadir. Nufusun %92`si saglikli igmesuyuna eriebilmekte, bu yazde 4ehirlerde %98'e 

ula4maktachr. Ayrica deprj edilen atiksulann %80'i antilabilmektedir. 

81 milyon nufusa sahip oian Olkemizin nufus arti§ hizi binde 12 civanndadir. Turkiye bugun danyanin 

en gok siginmaci istegi alan alkelerinden biridir. Bu nedenie mevcut ve gelecek gereksinimlere cevap 

verebilmek igin gereken aityapi projeieri surdaralmektedir. ozellikle Tarkiye'deki Suriyeli 

siginmacilann dayamminm artinlmasi amaciyla projeier ge4tirilmektedir. 

Bu kapsamda, Devlet Su i4leri Gene! Miidarkiga igmesuyu, atiksu, sulama, ta4kin, hidroeiektrik enerji 

uretimi amagli projeier geli4tirmeye devam etmektedir. 



Ayrica, fakirlerin ye dezavantajli gruplarin en yogun oldugu Afrika kitasinda actigi kuyular ye 

gehOrdigi kalkinma projeleri sayesinde hizmetlerini tilke simian disinda da stirdurmektedir. 


