
 

 

 

 

 

 

“GENÇLERİN GÖZÜNDEN TEKİRDAĞ” TEMALI  

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

Yarışmanın Adı: “GENÇLERİN GÖZÜNDEN TEKİRDAĞ” Temalı Fotoğraf Yarışması 

Yarışmanın Amacı: Lise öğrencilerinin perspektifinden Tekirdağ temasını, kültürünü ve dokusunu en 

iyi yansıtacak fotoğrafı seçmek, sergilemek, korumak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. 

Yarışmanın Konusu: Tekirdağ ilini yansıtan fotoğraflar yarışmanın konusu kapsamındadır. 

Katılım Şartları: 

 Yarışma, Seçici ve Düzenleme Kurul üyelerinin birinci derece yakınları dışında Tekirdağ ilinde 

eğitim gören özel ve resmi tüm lise öğrencilerine açıktır. 

 Her katılımcı en fazla 2 eser ile yarışmaya katılabilir. 

 Yarışmaya, sadece Tekirdağ iline özgün ve mamul fotoğraflar kabul edilecektir. 

 Yarışmaya gönderilen fotoğraflar elektronik ortamda 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında 

gönderilecektir. Fotoğraflar renkli ya da siyah-beyaz olabilir. 

 Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği e-postada belirtilmelidir. 

 Katılımcılar, kendi anlatım biçimleri ile fotoğraflarının kısa hikâyesini yazabilir. 

 Katılımcılar, fotoğrafın çekildiği yeri, tarihi ve saati yazmak zorundadır. 

 Fotoğraflar, daha önce hiç bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Ödül almış fotoğraflar tespit 

edildiği zaman yarışma dışı bırakılır. Ödül almış ise ödülü geri alınır. Bu durum diğer sıralamaları 

değiştirmez. 

 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tamamen kendisine ait olduğunu ve bütün izinlerinin 

alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında 

hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

Eserlerin Verilmesi: 

 Fotoğraflar, aşağıda belirtilen e-posta adresine elektronik ortamda gönderilecektir. 

Eserlerin gönderileceği adres: 

 tekirdagarge59@gmail.com 

 



Diğer Hususlar: 

 Teslim edilen fotoğrafladan, dereceye giren ve sergilenmeye layık bulunanlar dâhil hiçbir fotoğraf 

geri verilmeyecektir. 

 Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

 Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arşivine kalacaktır. 

 Ödül verilen fotoğraflar ile sergilenmesi uygun görülen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi 

açılacaktır. 

 Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi bünyesinde hazırlayacağı her türlü basılı yayın ve 

internet ortamında, fotoğraf sahibinin adını açık olarak belirterek yayınlayacaktır. 

 Yarışmada dereceye giren fotoğraflar Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde 

yayınlanacaktır. 

Kullanım Hakları: 

 Katılımcı, dereceye girmeye hak kazanmış olan fotoğrafının  / fotoğraflarının (isminin 

kullanılması şartıyla) münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini; buna bağlı 

olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren 

fotoğrafının / fotoğraflarının çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma 

haklarının kullanımı için süresiz olarak Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne izin verdiğini kabul 

eder. 

Seçici Kurul: (Alfabetik sıra ile) 

 Mustafa KIRMIZI 

 Orhan Veli SOLCAN 

 Serhat DEMİR 

Seçici Kurul tarafından yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. 

Yarışma Sekretaryası: 

 Yarışmanın sekretaryasını Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi yapacaktır. 

Ödüller: 

 İlk üçe giren öğrencilere 15 Ekim 2021 Cuma günü sahil dolgu alanında yapılacak tören ile sürpriz 

ödüller verilecektir. 

Yarışma Takvimi: Son katılım tarihi 11 Ekim 2021 Pazartesi günü 

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 12 Ekim 2021 Salı günü 

Sonuçların Açıklanması: 14 Ekim 2021 Perşembe günü  

Yarışma sonuçları ve daha sonra yapılacak serginin duyurusu; 

Web sitelerimizden www.tekirdag.meb.gov.tr ya da www.tekirdagarge.meb.gov.tr yapılacaktır. 

http://www.tekirdag.meb.gov.tr/
http://www.tekirdagarge.meb.gov.tr/

