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Fotoğraf Seyahat Bölümü Güncelleme Mayis 2021 

SEYAHAT FOTOĞRAFI BÖLÜMÜ İLE PSA'NIN TANINAN SERGİLERİNİN 

JURİ VE SALON BAŞKANLARI İÇİN KURAL VE TANIM KILAVUZU. 

Bu kılavuz, herhangi bir değerlendirme yapılmadan önce sergi başkanı, PT bölümü başkanı ve PT jüri üyeleri 
tarafından incelenmeli ve bunlara yakından bağlı kalınmalıdır. Bu güncelleme, 2021 ve sonrasında kapanış 

tarihleri olan PT sergileri için geçerli olacaktır. 

Fotoğraf Seyahat Tanımı 

Seyahat Fotoğrafı görüntüsü, doğal olarak bulundukları için bir arazinin karakteristik özelliklerini veya 

kültürünü ifade eder. Coğrafi sınırlama yoktur. Özellikle fotoğrafçılık için düzenlenmiş olaylardan veya 

faaliyetlerden veya fotoğrafçılık için yönlendirilen veya kurgulanan konuların görüntülerine izin 

verilmez. Kişilerin veya nesnelerin yakın plan fotoğrafları, konum hakkında bilgi sağlayan özellikler 

içermelidir . Kırpma dışında orijinal görüntünün herhangi bir öğesini ekleyen, yeniden konumlandıran, 

değiştiren veya kaldıran tekniklere izin verilmez. İzin verilen tek ayar, tozun veya dijital gürültünün (ISO) 

giderilmesi, orijinal sahnenin görünümünün eski haline getirilmesi ve gri tonlamalı monokroma tam 

dönüşümdür. Kızılötesi dahil diğer türevlere izin verilmez. Tüm görseller doğal görünmelidir. 

Seyahat Fotoğrafı Tanımının Amacı 

PSA Seyahat Fotoğrafı (PTD), PSA Fotomuhabirliği ve Doğa Bölümü gibi gerçekliğe dayalıdır. PSA Seyahat 

fotoğrafının (PT) amacı dünyaya doğal olarak bulunduğu halini göstermektir. PT Tanımının amacı, PT 

fotoğrafçılarını, onu düzenlemek ve "en iyi" fotoğrafları elde etmek için görüntüleri manipüle etmektense, 

dünyamızın gerçekte nasıl olduğunu gösteren görüntüler oluşturmaya yönlendirmektir. PT görüntüleri, bu 

sahnenin gerçek bir kaydı olmalıdır. PT Tanımı aynı zamanda teşhir jurileri için tanımı ihlal eden görüntülerin 

kabul edilmemesini sağlamak için bir kılavuzdur. 

 

                                                                        

 

Aşağıda, Mavi olarak PT Tanımı, Örnekler ve yorumlarla gösterilmiştir:

Seyahat Fotoğrafı görüntülerini değerlendirirken jüri şunları dikkate almalıdır: 

• İçerik gereksinimi. Görüntü, bir arazinin karakteristik özelliklerini ve / veya kültürünü ifade

etmelidir.

• Aşamalı / kurulum fotoğraflerine Photo Travel'da izin verilmez. Jüri, PSA web sitesindeki

aşamalı görüntüler Galerisini incelemelidir: https://psaphoto.org/index.php?staged-travel-images

• İnsanların veya nesnelerin yakın çekim resimleri, görüntünün bir stüdyo kompozisyonu

olmadığını gösteren ana konunun çevresinin veya çevresinin bazı unsurlarını içermelidir.

• Görüntünün düzenlenmesi / işlenmesi Seyahat Fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır.

• Görüntü doğal görünmelidir.

• Temalı Bölüm varsa, görüntü önce Seyahat Fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır
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PT 1. Karakteristik özellikler. 

 

Bir Seyahat Fotoğrafı görüntüsü, doğal olarak bulundukları şekliyle bir arazinin 

karakteristik özelliklerini veya kültürünü ifade eder. 

 

Manzaralar veya binalar söz konusu olduğunda, "yerin nerede" olduğunu bilmek 

gerekli değildir. Yerin ziyaret eden biri tarafından tanınabilmesi için görüntünün 

yalnızca tanımlanabilir özelliklere sahip olması gerekir. 

 

PT'deki karakteristik özellikler hakkında daha fazla bilgi için, Seyahat Fotoğrafçılığı 

Eğitim sayfasından indirilebilirsiniz: https://psa-photo.org/index.php?ptd-education-

resources       

 
  

Aşağıdaki Fotoğraflardaki karakteristik özellikler geneldir ve bir arazinin tanımlanmasına yardımcı 

olmaz. Fotoğrafların hiçbiri Seyahat Fotoğrafçılığı girişi için uygun değil. 
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PT 2. Kültür. 

Seyahat Fotoğrafı görüntüsü, doğal olarak bulundukları için bir arazinin karakteristik 

özelliklerini veya kültürünü ifade eder . 

Bir Seyahat Fotoğrafı görüntüsünde sunulan kültür, dünyamızdaki insanların ne kadar farklı olduğunu 

gösterir. Görüntüde gösterilen kültür, bir bölgedeki veya bir topluluğun insanlarını tanımlamalı ve bir toprakla 

bağlantılı olmalıdır. Bir Seyahat Fotoğrafı görüntüsünde, tasvir edilen kültür dünyanın her yerinde bulunan bir 

kültür olmamalıdır. 

PT'de kültür hakkında daha fazla bilgi Photo Travel’ın Eğitim sayfasından indirilebilir:: https://psa-

photo.org/index.php?ptd-educational-resources 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://psa-photo.org/index.php%3Fptd-educational-resources
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://psa-photo.org/index.php%3Fptd-educational-resources
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 Aşağıdaki fotoğraflarda gösterilen faaliyetler geneldir ve bir toprağın veya kültürün tanımlanmasına 

yardımcı olmaz. Fotoğrafların hiçbiri Seyahat Fotoğrafçılığı girişi için uygun değil. 
          

 
  

PT 3 : Coğrafi sınırlama yok. 
 
Coğrafi sınırlama yoktur. 
Görüntünün nerede çekilebileceği konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Bir Seyahat Fotoğrafı görüntüsü, 

birinin ön kapısının dışından veya dünyanın herhangi bir yerinde çekilebilir . 
  

PT 4 . Hazırlanmış veya Kurgulanmış Görüntülerine Seyahat Fotoğrafında izin 

verilmez. 
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Özellikle fotoğrafçılık için düzenlenmiş olaylardan veya faaliyetlerden ya da fotoğrafçılık için 

yönlendirilen veya kiralanan konuların görüntülerine izin verilmez.  

 
PT, bir kültürün gerçeğini ve / veya bir toprağın karakteristik özelliklerini doğal olarak bulundukları şekliyle 

gösteren görüntülerle ilgilidir. Düzenlenmiş/kurgulanmış görüntüler ile PT'ye girilemez. 

Bir yargıç için bir görüntünün sahnelenip sahnelenmediğini anlamak her zaman kolay değildir, ancak her 

zaman kendilerine sahnenin gerçek görünüp görünmediğini sormalıdırlar. 

Puanlama sırasında, bir yargıç veya başkan bir görüntünün sahnelendiğinden eminsin, yargılamayı durdurmalı 

ve diğer jüri üyelerini bilgilendirmelidir. 

Jüri, sahnelenen görüntüleri PT dışında tutmak için ellerinden geleni yapmalıdır. 

  
Fotoğraf Seyahati Bölümü, "Aşamalı Görüntüler" Galerisi'ne sahiptir. Jüri üyeleri ve başkanlar, fotoğrafleri 

puanlamadan önce bu Galeriyi incelemelidir: https://psa-photo.org/index.php?staged-travel-images 

 

PSA web sitesinden indirilebilecek "Aşamalı Görüntüler" başlıklı bir belge var: https://psa-

photo.org/index.php?ptd-education-resources 

 

Seyahat fotoğrafçılığının etiği hakkında önemli bilgiler:  

 

https://www.picsofasia.com/the-library-of-fake-travel-photos-in-asia/ (bu makaledeki görseller gözden 

geçirilmelidir) https://www.picsofasia.com/stage-in-travel-photography/ 

 

Kurulumlar, aynı veya benzer sahnelerin birçok görüntüsü sergilere sunulduğunda veya fotoğrafta gösterilen 

kişilerin doğal olmayan eylemlerini veya davranışlarını tasvir ettiğinde tanımlanabilir. 

 

                                         

Aşağıdaki fotoğraf, su atan oğlanlar bir “kurgu”, sahnedir. 
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Şüpheli bir görüntünün sahnelenip sahnelenmediğinin belirlenmesi, kendi görüş ve deneyimlerine dayalı 

olarak hakimin takdirine bırakılır. 

 

Bu anlatım işaretleri yalnızca bir kılavuz olarak sağlanmıştır: 

  
• İstenilenleri, yönlendirmeleri yerine getiren nesnelerin veya kişilerin doğal olmayan şekilde simetrik, 

düzenli veya sıralı düzenlemeleri . 

• Yönlendirme için eşzamanlılığın açıkça gerekli olmadığı durumlarda farklı kişiler tarafından birlikte 

veya eşzamanlı olarak gerçekleştirilen eylemler . 

• Sahnenin/kurgunun doğal olmayan bölümlerinin seçici aydınlatması . 

• Özellikle güneş ışınlarıyla birlikte doğal olmayan sis. 

• İşçilerin / halkın tümü, sıradan, günlük görevleri yerine getirirken bayram kıyafetleri giymeleri 

kurgudur. 

• Bununla birlikte, Hindistan'daki kadınların yol yapımı gibi basit görevleri yerine getirirken bile renkli 

sariler giydiklerini ve güney Çin ve Vietnam'daki kabile kadınlarının tarlada çalışırken veya pazara 

giderken renkli kostümler giydiklerini unutmayın.     

  
Sahnelendiği bilinen veya sahnelendiğinden kuvvetle şüphelenilen görüntüler düşük puanlanmalıdır. 

  

PT 5 . İnsanların veya nesnelerin yakın çekim görüntüleri, konum hakkında bilgi 

sağlayan özellikler içermelidir. 

 
Kişilerin veya nesnelerin yakın plan fotoğrafları, konum hakkında bilgi sağlayan özellikler 

içermelidir .  

 
İnsanların veya nesnelerin yakın çekim resimleri, görüntünün bir stüdyo kompozisyonu olmadığını gösteren 

ana konunun çevresinin veya çevresinin bazı unsurlarını içermelidir. 

 

Aşağıdaki iki resim gereksinimi karşılamıyor: Her resimde tasvir edilen kişiler kendilerini belirli bir kültürün 

üyeleri olarak tanımlayan giysiler giyse de, resimler öznenin çevresinin veya çevresinin unsurlarını içermiyor.  

                      
  
Aksine, aşağıdaki fotoğraflar bu gereksinimi çok daha iyi bir şekilde karşılar: 
Aşağıdaki görsellerin her birinde, görüntülerin stüdyo kompozisyonları olmadığını gösteren, deneklerin 

çevresi ve çevresinin bazı unsurları vardır. 

 

Öğelerin görüntünün nerede çekildiğini bilmemiz için o kadar spesifik olması gerekli değildir. Sadece 

fotoğrafta bu tür unsurların olması gerekir.  
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Fotoğraf Seyahati Eğitimi sayfasında yakın plan fotoğraflarla ilgili daha fazla okuma var: https://psa-

photo.org/index.php? 

  

 

 PT 6 . Seyahat Fotoğrafında düzenleme teknikleri . 
 
Kırpma dışında orijinal görüntünün herhangi bir öğesini ekleyen, yeniden konumlandıran, değiştiren 

veya kaldıran tekniklere izin verilmez. İzin verilen tek ayar, tozun veya dijital gürültünün (ISO) 

giderilmesi, orijinal sahnenin görünümünün eski haline getirilmesi ve gri tonlamalı monokroma tam 

dönüşümdür. Kızılötesi dahil diğer türevlere izin verilmez. Tüm görseller doğal görünmelidir. 

 
  
Bir görüntünün sonradan işlenmesi, yalnızca yazarın deklanşöre basıldığında gerçekte ne görüldüğünü 

olabildiğince yakından göstermesine izin vermekle sınırlıdır.  

 
  
İzin ve hiçbir ilgili diğer bilgiler ve izin verilen düzenleme teknikleri Seyahat fotoğrafı Eğitim sayfasından 

edinilebilir : https://psa-photo.org/index.php?ptd-educational-resources 
  

 
Seyahat fotoğrafı Eğitim sayfasında görüntüleyebileceğiniz 'Düzenleme Teknikleri' ile ilgili bir video 

var : https://psa-photo.org/index.php?ptd-education-resources 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://psa-photo.org/index.php%3Fptd-educational-resources
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://psa-photo.org/index.php%3Fptd-educational-resources
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://psa-photo.org/index.php%3Fptd-educational-resources
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PT 6 a) Tam gri tonlamalı monokroma dönüştürme. 

Girişler, Fotoğraf 1'deki gibi renkli olarak Fotoğraf Seyahatine girilebilir veya fotoğraf 2'de olduğu gibi tam 

gri tonlamalı monokroma dönüştürülebilir. Fotoğraflarda, fotoğraf 3'te gösterildiği gibi resmin bazı bölümleri 

monokroma dönüştürülemez. 3 – 4 – 5 ve 6'ya göre tonlarda sunulamaz. Yalnızca gri tonlamalı monokroma 

tam dönüşüme izin verilir.  
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YT 6 b ) Aşırı doygun görüntülere daha düşük puanlar verilmelidir. 

     
  
  
  
  
  
 PT 6 c ) Haleler gibi doğal olmayan eserlerin göründüğü yerlerde aşırı keskinleştirme düşük 

puanlanmalıdır. 

                                        

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

PT 6 d ) , Orijinal görüntünün herhangi bir öğesini ekleyen, yeniden konumlandıran, değiştiren veya 

kaldıran tekniklere izin verilmez. 

 

 
     

 

PT 6 e) Dikkat çekici vinyetlere izin verilmez. 
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PT 6 f ) Görüntünün seçili alanlarının karartılmasına izin verilmez. 

        
  
 

PT 6 gr ), Dekoratif / geniş kenarlıklara izin verilmez. Sergi, "Giriş Koşulları"nda buna izin veriyorsa, 

ince, tek, vuruşa (maks. 5 piksel) izin verilir. 

                                        
 

 

  PT 6 saat ) Doku eklenmesine veya filtre kullanımına izin verilmez. 

                                             

 
 Açıkça aşırı işlem belirtileri olan görüntüler, PT'nin dışında kalmalarını sağlamak için düşük puanlanmalıdır 

(1 puan önerilir) . Bu tür görüntüler Ödüllerden çıkarılmalıdır. 
Nesneleri kaldırarak, hareket ettirerek veya ekleyerek görüntü manipülasyonu genellikle tespit etmek ve 

ispatlamak zordur. Juriler bir ihlalden şüphelendiğinde, soruşturulmalıdır. 
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PT 7. Tüm görüntüler doğal görünmelidir . 

Fotoğraf Seyahati görüntüsü göze doğal görünmelidir, bu nedenle PT'de aşırı balık gözü mercekle çekilen 

görüntülere izin verilmez. 

                                            

  

PT 8. Gösteriler, canlandırmalar, dans veya müzik performanslarında çekilmiş 

görüntüler. 

 
Performanslar, canlandırmalar veya gösteriler sırasında çekilen görüntüler, etkinlik fotoğrafçılar için özel 

olarak düzenlenmediği sürece Fotoğraf Seyahati bölümlerine giriş için uygundur. 

 

Temel içerik kuralı geçerlidir, yani görsel, doğal olarak bulundukları şekliyle bir arazinin karakteristik 

özelliklerini veya kültürünü ifade etmelidir. 

  
   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT 9. Seyahat Fotoğrafında Temalar. 

 
Fotoğraf Seyahati Temalı bölümdeki görseller, Fotoğraf Seyahati Tanımı'na uygun olmalıdır. İlk olarak, 

görsel Fotoğraf Seyahati tanımına uygun olmalı ve ikinci olarak görsel Temaya uygun olmalıdır. Tema her 

zaman Tanıma hizmet etmelidir. 

 

Fotoğraf Seyahatinde Temalar hakkında daha fazla bilgi Fotoğraf Seyahatinin Eğitim 

sayfasından edinilebilir: https://psa-photo.org/index.php?ptd-education-resources  
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PT 10. Seyahat Fotoğrafında Hayvanlar 

 
Normalde, hayvanın yaşam alanı çok özel bir bölgeyle sınırlı olmadığı sürece, hayvan resimleri Fotoğraf 

Seyahati için uygun olmaz. 
  
Aşağıdaki Metin ve Görseller Roy Killen APSA, GMPSA / B, EFIAP, APSEM'e aittir. 
  
Bir hayvanın bir arazinin karakteristik özelliklerinden biri olması mümkündür. İşte bir örnek: 

              
Soldaki fil açıkça Afrikalı (Asyalı değil) ama görüntü Afrika'nın başka bir karakteristik özelliğini göstermiyor. 

Sağdaki görüntü, görüntünün Güney Afrika'daki bir yerin karakteristik özelliklerini topluca göstermesini 

sağlayan birkaç öğe (fil, impala, tipik ev, tipik nehir geçişi) içerir. 

 

  

PT 11 . Seyahat Eden İnsanlar 
 
Seyahat eden insanların görüntüleri, bu görüntülerin Fotoğraf Seyahati için uygun olacağı anlamına gelmez. 

Görüntü, YT tanımının içerik gerekliliğine uymalıdır, yani görüntü bir arazinin karakteristik özelliklerini veya 

kültürünü ifade etmelidir. 

 

Bu konu hakkında daha fazla bilgi Photo Travel’ın ‘PTD Competition Corner 1’ başlıklı Eğitim sayfasından 

edinilebilir: https://psa-photo.org/index.php?ptd-education-resources  

 

 

                   

https://psa-photo.org/index.php?ptd-education-resources
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 PT 12. Drone Politikası  
 
Lütfen PSA web sitesinde bulunan Drone Fotoğrafçılığı Kurallarını (yasal işlem) okuyun:  https://psa-

photo.org/index.php? 
  
PSA tarafından tanınan tüm sergilerin hakemlerinden, PSA Drone politikasına uymayan bir durumda 

yakalandığını düşündükleri herhangi bir görüntüyü not almaları isteniyor. 

 

Yargıçların ilgisini çekebilecek alanlar: 

• Aşağıdaki sahnede insanların bulunduğu görüntüler. (bir fotoğrafçı, çekim yapılmadan önce olay yerindeki 

herkesten yazılı izin almış olmalıdır) 

• Dronlar, stadyumun veya sahanın üç deniz mili içindeki büyük insan gruplarının, halka açık etkinliklerin 

veya kalabalık stadyumların üzerinden uçulamaz. (Ağustos 2019 itibariyle FAA ABD yasası) 

• Dronlar, bir hayvanın veya kuşun resmini çekmek için kullanılamaz. 

• Dronlar vahşi yaşam alanlarında kullanılamaz.  
 

PT 13 . Konu Konusundaki PSA Beyanı. 
 
Konuyla İlgili PSA Beyanı 

Her zaman ruhuna uyulması gereken ve PSA tarafından tanınan sergilerde sunulan tüm bölümler için geçerli 

olan bir zor ve hızlı kural vardır. 

Konunun refahı fotoğraftan daha önemlidir. 

Bu, fotoğraf elde etmek amacıyla deneklerin canlı bir canlıyla yemlenmesi ve kuşların yuvadan çıkarılması 

gibi uygulamaların son derece etik olmadığı ve bu tür fotoğrafların herhangi bir PSA sergisinde yasak olduğu 

anlamına gelir. 

Ayrıca hava fotoğrafçılığının (uçak, helikopter ve insansız hava aracı) kullanımına ilişkin bir PSA politikası 

vardır. Bu politika https://psa-photo.org/index.php?psa-policies#drone adresinde bulunabilir. 

Bu politikanın amacı, diğer bireylere veya hayvanlara normal faaliyetlerinde bir rahatsızlığa neden olacak 

veya verebilecek veya herhangi bir birey veya hayvanın çevreleriyle etkileşim biçimini bozabilecek herhangi 

bir müdahaleyi önlemektir. Bu sergiye giriş, katılımcıların bunu ve diğer PSA politikalarını kabul etmesini 

gerektirir. 

 

  
Bir yargıç, öznenin refahının istismar edildiği bir görüntünün çekilmiş olabileceğinden şüphelenirse, 

görüntüyü düşük puanlamaya teşvik edilir.   
  
Jurilerin ilgisini çekebilecek alanlar: 
  
• Boğa dövüşü 

• Kazak'taki kartallar, kartalı vahşi doğaya döndürecek gerçek avcılara aittir.  

https://www.responsibletravel.com/holidays/mongolia/travel-guide/mongolias-golden-eagle-festivals 

• Kaplanlar, Hengdoahezi Tiger Park, Habin , Çin'de canlı sülünlerle beslendi.  

  

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://psa-photo.org/index.php%3Fpsa-policies
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://psa-photo.org/index.php%3Fpsa-policies
https://www.responsibletravel.com/holidays/mongolia/travel-guide/mongolias-golden-eagle-festivals
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PT 14.   Seyahat Fotoğrafınde Görüntülerin Puanlanması. 

1 puan, görüntünün PT Tanımı ile uyumlu olmadığını gösterir: görüntünün diskalifiye edilmesi gerektiğini 

göstermez.  

AŞAĞIDAKİLER GENEL BİR KURAL OLARAK SUNULMAKTADIR: 

Tüm Sergilerin 1-5 puanlama sistemini kullanmadığını unutmayın. 

Skor 1 : 

Görsel, Fotoğraf Seyahat Tanımı ile uyumlu değildir ve Kabul EDİLMEMELİDİR. 

Bu puanın nedenleri şunları içerebilir: 

• Görüntü hiçbir karakteristik özellik sağlamaz ve bir araziyi veya bölgeyi tanımlamaya yardımcı

olan bir kültürü göstermez . 

• Görüntünün bir kurulumun sonucu olduğunu biliyor olabilirsiniz.

• Bir kişinin veya nesnenin yakın çekimidir ve görüntünün bir stüdyo kompozisyonu olmadığını

gösteren ana konunun çevresine veya çevresine ait hiçbir unsur sağlamaz.

• Seyahat fotoğrafında izin verilmeyen düzenleme teknikleri / türevleri var.

• Görüntü doğal görünmüyor.

Skor 2 :  

Görsel, Fotoğraf Seyahat Tanımı ile uyumlu değildir ve Kabul EDİLMEMELİDİR. 

VEYA 

PT tanımına uyan görüntünün olması durumunda, görüntü kalitesi kabul edilecek kadar yüksek bir 

standartta değildir. 

Bu puanın nedenleri şunları içerebilir: 

• Görüntü çok zayıf karakteristik özellikler sağlar ve bir araziyi veya bölgeyi tanımlamaya yardımcı

olan bir kültürü göstermez.

• Görüntü bir kurulumun sonucu gibi görünüyor.

• Görüntünün büyük teknik kusurları var.



16 

Skor 3 : 

Görüntü, Fotoğraf Seyahat Tanımı ile uyumludur ve bir Kabul için düşünülebilir. 

Bu puanın nedenleri şunları içerebilir: 

• Görüntü, yeterli ve güçlü karakteristik özellikler sağlar ve / veya bir arazi veya bölgeyi tanımlamaya

yardımcı olan bir kültürü gösterir .   

• Görüntü, bir kurulumun sonucu gibi görünmüyor.

• Bir kişinin veya nesnenin yakın çekimidir ve görüntünün bir stüdyo kompozisyonu olmadığını

gösteren ana konunun çevresinin veya çevresinin bazı öğelerini sağlar.

• Görüntü doğal görünüyor.

• Görüntünün ciddi teknik sorunları yok. Kusurlar varsa, bunlar küçüktür ve görüntüdeki diğer öğeler

tarafından telafi edilir. 

Puan 4 : 

Görsel, Fotoğraf Seyahat Tanımı ile uyumludur ve Kabul Edilmelidir.  

Bu puanın nedenleri şunları içerebilir: 

• Görüntü, güçlü karakteristik özellikler sağlar ve / veya bir araziyi veya bölgeyi tanımlamaya yardımcı

olan bir kültürü açıkça gösterir .   

• Görüntünün bir kurulumun sonucu olma ihtimali çok düşük.

• Bir kişinin veya nesnenin yakın çekimidir ve görüntünün bir stüdyo kompozisyonu olmadığını

gösteren ana konunun çevresinin veya çevresinin bazı öğelerini sağlar.

• Görüntü doğal görünüyor.

• Bu çok güçlü bir görüntü. Görüntü teknik olarak doğrudur ve tüm öğeler birlikte iyi çalışır.

• Pozlamaların etkili kontrolü, uygun seçici odaklanma ve alan derinliğinin yanı sıra diğer gelişmiş

fotoğraf tekniklerinin bu puandan beklenmesi beklenir. 

• Kusurlar varsa, küçüktür ve bulunması zordur.

Puan 5 : 

Görüntü, Fotoğraf Seyahat Tanımı ile uyumludur ve Ödüllendirilmelidir. 

Bu puanın nedenleri şunları içerebilir: 
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• Görüntü, güçlü karakteristik özellikler sağlar ve / veya bir araziyi veya bölgeyi tanımlamaya yardımcı

olan bir kültürü açıkça gösterir .  

• Görüntünün bir kurgu sonucu olma ihtimali çok düşük.

• Bir kişinin veya nesnenin yakın çekimidir ve görüntünün bir stüdyo kompozisyonu olmadığını

gösteren ana konunun çevresinin veya çevresinin bazı öğelerini sağlar.

• Görüntü doğal görünüyor.

• Bu, gerçek fotoğrafik mükemmelliği gösteren olağanüstü güçlü bir görüntüdür.

BİR FOTOĞRAF SEYAHAT GÖRÜNTÜSÜNÜN PUANLANMASININ AŞAĞIDAKİLERİN 

TÜMÜNÜ HESABA KATILARAK YAPILMASI GEREKİR: 

• Karakteristik özelliklerin gücü VE / VEYA tasvir edilen kültür bir arazinin tanımlanmasına

yardımcı olur.

• Yakın çekim görüntülerin gerekliliği.

• Olası aşamalı / kurgu görüntüler.

• Kısıtlı düzenleme tekniklerine uygunluk.

• Görüntü doğal görünmelidir.

• Teknik kalite de olmalı.

Görsel, Fotoğraf Seyahati tanımına uyuyorsa, juri görselin sanatsal ve teknik niteliklerini 

değerlendirmelidir. 

2021 Sergi Standartları ES-F5'ten alıntı: 

Hakemlere, madalya ve diğer ödüller hakkında bilgiler de dahil olmak üzere, ilgili herhangi bir kısıtlama veya 

gereklilikle ilgili olarak değerlendirmenin başlamasından hemen önce talimatlar verilmelidir. 

i) Talimat, yargılanan o bölümün tanımının bir okumasını ve kullanılacak yargılama yönteminin bir

açıklamasını içermelidir. Belirli bir yıldız yolundaki herhangi bir temada sunulan görüntülerin, söz konusu 

Yıldız Yolu'nun tanımına uymasına özellikle dikkat edilmelidir. 

ii) Talimatlar, ödüller belirlenene kadar hakemler arasında hiçbir tartışmayı içermemelidir. İzin verilen tek

istisna, bir görüntünün geçerli tanıma uygun olup olmadığına ilişkin tartışmadır. 

iii) Doğa, Foto Muhabirliği ve Fotoğraf Seyahati Bölümleri, bu bölümlere ayrılmış bölümleri

değerlendirmek için Yönergeler üretmektedir. Bunların mevcut olduğu durumlarda, başkanlar, 

jurilerin bu yönergeleri okuyup anladığından emin olmalıdır. Buna ek olarak, bu yargılamaların 
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başkanları, jurilerin yönergeleri takip etmelerini sağlamalı ve gerekirse yönergelere uyulmuyorsa 

yeniden puanlama talep etmek için müdahale etmelidir. 

Yazarlar: 

Tom Tauber APSA , MPSA 
Lynn Troy Maniscalco HonFPSA , EPSA 
Nadia Filiaggi MPSA 

Bu kılavuzun dağıtımı, PSA'nın Seyahat Fotoğrafı Bölümü Başkanı Stan Bormann APSA , MPSA tarafından 

onaylanmıştır. 

Bu kılavuzdaki tüm görseller telif hakkına sahiptir. 

Bu Kılavuz yazdırılırsa, sağlanan bilgileri korumak için renkli basılmalıdır . 

PT Bölümü artık, PT tanımını açıklayan bir 'Gelişmiş PT' kursuna sahiptir. PSA üyeleri, siteye giriş’ 

den sonra kayıt olabilir : https://psa-photo.org/index.php?education-online-courses 

Bu kılavuz hakkında veya Seyahat Fotoğrafı yarışmalarının değerlendirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için 

lütfen PSA’nın Seyahat Fotoğrafı Sergisi Standartları Direktörü Nadia Filiaggi MPSA, ptd-esd@psa-

photo.org ile iletişime geçin. 

Çeviri: Bekir YEŞİLTAŞ 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://psa-photo.org/index.php%3Feducation-online-courses

