
  

ERZİNC(ANI) 
YAKALA 

FOTOĞRAF YARIŞMASI 

 

2014 



1 
 

İçindekiler 

“ERZİNC(ANI) YAKALA”  FOTOĞRAF YARIŞMASI ................................................. 2 

YARIġMANIN KONUSU ....................................................................................................... 2 

YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ: ................................................................ 2 

KATILIM .............................................................................................................. 3 

KATILIM ŞARTLARI ........................................................................................... 3 

DİĞER HUSUSLAR ............................................................................................... 5 

SEÇİCİ KURUL ..................................................................................................... 6 

ÖDÜLLER ............................................................................................................ 6 

TAKVİM .............................................................................................................. 7 

SONUÇLARIN DUYURULMASI ............................................................................. 7 

İLETİŞİM ............................................................................................................. 7 

BAŞVURU FORMU .............................................................................................. 8 

  

 

  



2 
 

“ERZİNC(ANI) YAKALA”  FOTOĞRAF YARIŞMASI 

 

Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) Gençlik Birimi olarak, Erzincan 

için bir araya geldik ve teması “Erzincan’da Kültür”; adı “Erzincan’ı Yakala” 

olan bir fotoğraf yarıĢması düzenlemeye karar verdik. 

 

YARIŞMANIN KONUSU 

 ġehrimizi kültür kavramıyla özdeĢleĢtiren, insanların Ģehrimiz 

hakkındaki olumlu izlenimlerini güçlendirecek nitelikteki kültürel 

değerlerimizin fotoğraflanması.  

 

YARIŞMA KONUSU İLE İLGİLİ EK BİLGİ:  

 Bu yarıĢma bir “Kültür Tanıtımı” yarıĢmasıdır. 

 

YARIŞMANIN AMACI: 

 Görsel mesajların diğerlerine kıyasla daha kolay algılandığı günümüz 

dünyasında; Erzincan’ın kültürel değerlerini baĢta hemĢerilerimiz 

olmak üzere bölge, ülke ve dünya genelinde bireylerin eriĢimine 

sunmak 

 Erzincan’ın unutulmuĢ/unutulmaya yüz tutmuĢ kültürel değerlerini 

yaĢatmak 

 Yerli ve yabancı turistlerin Erzincan’ın tarihi ve kültürel değerlerini 

tanıyıp kayıt altına almalarını sağlamak 

 YarıĢmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir 

biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerini desteklemek 
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KATILIM 

YarıĢma; seçici kurul üyeleri, EKEV Temsilcisi, EKEV Yönetim Kurulu 

üyeleri ve onların birinci derece yakınları dıĢında, ülkemizdeki tüm herkes 

katılımına açıktır. 

 

KATILIM ŞARTLARI 

 YarıĢmada baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar, aĢağıda belirtilen 

detaylara göre “erzincaniyakala.com” web adresinde açılacak özel alana 

kaydedilecektir. 

 Her fotoğrafçı en fazla 5 (beĢ) fotoğraf ile yarıĢmaya katılabilecektir. 

Katıldığı fotoğraflardan en yüksek puanı alan fotoğraf, ana sıralama 

arasında değerlendirilecektir. 

 Gönderilen fotoğraflar özgün olmalıdır. Alıntı fotoğraflar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 Fotoğraflar renkli veya siyah-beyaz olarak sunulabilecektir. 

 Fotoğraf boyutları; kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 

300 dpi çözünürlükte ve en yüksek sıkıĢtırma kalitesinde olmalıdır.  

 Fotoğraflara verilecek isim, 6 Rakamdan oluĢacak katılımcının rumuzu 

(Örneğin; 012345), fotoğrafın sıra numarası olarak hazırlanmalıdır. 

Örneğin; 012345-1.jpg, 012345-2.jpg, 012345-3.jpg. 

 Fotoğrafların kenarlarında boĢluk veya paspartu kullanılmamalıdır.  

 Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dıĢında 

tamamen bilgisayar yazılımları ile oluĢturulmuĢ veya olmayan bir 

objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.  

 Panoramik fotoğraflar yarıĢmaya kabul edilecektir.  

 Teslim edilen fotoğrafların çekim tarihi ../../.... tarihinden eski 

olmamalıdır.  
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 Daha önce baĢka yarıĢmalarda derece almıĢ (ulusal veya uluslararası 

yarıĢmalarda birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül, salon ödülü, 

onur ödülü, sergileme) fotoğrafların katılımı kural ihlali sayılacaktır.  

 Katılımcı; yarıĢmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, 

gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. 

 Ödül kazanan katılımcıların bu beyan ve kabuller dıĢında hareket etmesi 

halinde, elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri 

alınacaktır. 

 YarıĢmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı 

halde kendisininmiĢ gibi göstermeye çalıĢan ve seçici kurulu yanıltmaya 

yönelik her türlü müdahale ve değiĢikliği yapan kiĢilerin, EKEV onaylı 

yarıĢmalara katılımı “EKEV YarıĢma Ġlkeleri” gereğince süresiz kısıtlanır.  

 

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiĢ kısıtlılık kararı 

devam eden katılımcılar bu yarıĢmaya katılamazlar. 
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DİĞER HUSUSLAR 

 YarıĢmaya katılım ücretsizdir.  

 Gönderilen fotoğrafların katılımcılara geri iadesi olmayacaktır. Elenen 

fotoğraflar EKEV temsilcisi gözetiminde web sitesinden 

kaldırılacaktır.  

 YarıĢmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme 

hakkı eser sahipleriyle birlikte Erzincan Kültür Eğitim Vakfına (EKEV) 

ait olacaktır. Bu eserler Erzincan Kültür Eğitim Vakfına ait olan 

erzincaniyakala.com web adresinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon 

alan eserler Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından kitap, katalog, 

reklam, broĢür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir.  

 Fotoğraflar erzincaniyakala.com web adresinde, Erzincan 

Üniversitesinde ve Erzincan Valiliği gibi kamu kurum ve 

kuruluĢlarında sergilenecektir. Katılımcılar bu Ģekilde kullanılan 

fotoğrafları için, verilen ödülden baĢka herhangi bir telif hakkı ya da 

maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt 

ederler. 

 Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar EKEV tarafından 

bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil 

edilmeyecektir.  

 Fotoğraflar bastırıldıktan sonra EKEV arĢivine kaldırılacak ve serginin 

dolaĢımı söz konusu olduğunda bu dolaĢımda yer alacaktır.  

 YarıĢma sırasında EKEV temsilcisi hazır bulunacaktır.  

 YarıĢmaya katılanlar, belirtilen tüm hususları kabul etmiĢ sayılır. 
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SEÇİCİ KURUL  
 

Ġsme göre alfabetik sıra ile  

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

4. ................................... 

5. ................................... 

 

Seçici Kurul, en az 5 (beĢ) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve 

yarıĢma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı 

tarihinde beĢ seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda 

toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.  

 

ÖDÜLLER 

 

ÖDÜLLER ÖDÜL TUTARI 

Birincilik Ödülü 3000 TL 

Ġkincilik Ödülü 1500 TL 

Üçüncülük Ödülü 750 TL 

Jüri Özel Ödülü 500 TL 

Dereceye giren ilk 20 kiĢiye  50 TL 
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TAKVİM 

22 Aralık: YarıĢmaya baĢvuru tarihi  

    13 ġubat: Son BaĢvuru Tarihi  

28 ġubat: Ödül Töreni 

SONUÇLARIN DUYURULMASI 

 

 YarıĢma sonuçları basın yoluyla ve www.ekev24.org.tr 

www.erzincaniyakala.com adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren 

katılımcılara ödülleri, düzenlenecek törende (sergide) takdim 

edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra seçici 

kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık 

bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boĢ bırakılacaktır.  

 

İLETİŞİM 

 

ERZĠNCAN KÜLTÜR EĞĠTĠM VAKFI 

Adres: ĠskenderpaĢa Mahallesi Dolap Caddesi 

No:1 KıztaĢı Fatih / ĠSTANBUL 

Tel: 0 212 635 24 06 

E-Posta: info@ekev24.org.tr 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekev24.org.tr/
http://www.erzincaniyakala.com/
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BAŞVURU FORMU 
 

Rumuz                 : 

  

TC Kimlik No      : 

 

Ad Soyad             : .................................. ............................... 

 

Okul                     : ................................................................. 

 

Bölüm                  :  ................................................................. 

 

İl/İlçe                   :  ................................./............................... 

 

E-posta                :  ................................@.............................. 

 

Telefon                :  ................................................................. 

 

Cep Tel                :  ................................................................. 

 

Adres                   :  

................................................................................................. 

............................................................................................................................

..... .................................................... 

 

Gönderilen toplam Fotoğraf sayısı: ............... adet 

 

        

     Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.  

 

 

 

     Ad Soyad / İmza                                                                Tarih 


