EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8. GAZETECİ GÖZÜYLE KIRKPINAR FOTOĞRAF YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
KONU VE AMAÇ
Edirne Belediye Başkanlığı tarafından, 658. Kırkpınar Güreşleri Festivali kapsamında, Edirne’de
görev yapan gazeteciler arasında “Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması”
düzenlenecektir. Yarışmada, Kırkpınar’ı birebir soluyan, her anını yaşayan ve tanık olan
gazetecilerin objektifinden Kırkpınar’ın gazeteci refleks ve perspektifiyle vurgulanması,
fotoğraf kareleri aracılığıyla paylaşılması amaçlanmaktadır.
YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, Kırkpınar Er Meydanı’nda, festivalin düzenlendiği alanda
ya da Kırkpınar haftasında şehrin değişik noktalarında çekilmiş olması gerekmektedir.
KATILIM KOŞULLARI
1
Yarışma DİJİTAL daldadır. Eserler renkli ya da siyah/beyaz olabilir. Yarışmaya sadece Edirne’de
görev yapan ulusal ve yerel gazetelerin, görsel basın kuruluşlarının ve ulusal ajansların
muhabirleri katılabilir. Katılımcıların çalıştıkları ulusal ve yerel gazete, görsel basın ya da
ajansta görev yaptıklarına dair kurumlarından resmi yazı getirmeleri zorunludur.
Fotoğraflar DİJİTAL olarak teslim edilecektir. Fotoğrafların telif hakkının eser sahibinde olması gerekir.
2
Sorumluluk katılımcıya aittir ve her yarışmacı bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
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Yarışmaya her katılımcı en fazla 4 (Dört) eser gönderebilir. Katılımcı eserleri dijital ortamda CD
/ DVD olarak ta teslim etmek zorundadır.
Fotoğraflarda zorunlu iyileştirme ve müdahalelerinin dışında (renk, ışık, kontrast, ton, kadraj)
fotoğraf işleme programları aracılığı ile herhangi bir başkalaştırmaya gidilmemelidir. Bir itiraz
durumunda fotoğrafın orijinali istenebilir. Şartnameye uymadığı tespit edilen fotoğraf yarışma
dışı bırakılır. Bu durum sonuçlar açıklandıktan sonra gerçekleşirse ödül iptal edilir. Yerine başka
bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır
Daha önceki yarışmalarda derece ya da satınalma alan fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Böyle
bir durum tespit edildiğinde fotoğraf yarışma dışı bırakılır.
Fotoğrafların teslim edileceği CD/DVD içerisinde sadece esere verilecek isim ve sıra no’su
olacaktır. (ÖRNEK / Kırkpınar Güreş – 1, Künde – 1, Kıspet-1 gibi). Yarışmacının adı kesinlikle
yazılmayacaktır. Bu bilgiler katılım formundaki bilgilerle aynı olacaktır. Edirne Belediye
Başkanlığı fotoğrafları teslim aldıktan sonra bunlara ayrıca katılım sıra numarası verecektir.
Yarışmada ödül alan ve satın almaya layık görülen fotoğrafların kullanım hakları Edirne
Belediye Başkanlığı ve katılımcıya ait olacaktır. Edirne Belediye Başkanlığı, gerektiğinde eser
sahibinin adını belirterek fotoğrafları tanıtım amaçlı kullanabilecektir. Eser sahibi Edirne
Belediye Başkanlığı’ndan başka bir telif hakkı ve ücret istemeyeceğini peşinen beyan ile kabul
eder.
Eser sahipleri katılım formundaki bilgileri eksiksiz dolduracaktır. Yarışma için teslim edilen zarf
içerisinde görev yaptığına dair çalıştığı kurum yazısı, katılım formu ve eserlerin dijitallerinin
yeraldığı CD/DVD yeralacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu 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.
Yarışma sonuçlandıktan sonra Edirne Belediyesi bir kitapçık basacaktır. Ayrıca 01 – 07 Temmuz
2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 658. Kırkpınar Festivali Haftası içerisinde sergi
düzenlenecektir.
Yarışma sonuçları www.edirne.bel.tr web sayfasından ve basın bülteni ile kamuoyuna
duyurulacaktır.
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Yarışmacılar tüm bu şartları kabul ettiklerini peşinen kabul etmiş sayılır.

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü
İkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü
Belediye Özel Ödülü
20 Adet Sergileme-Satınalma

2500.-TL
2000.-TL
1500.-TL
1000.-TL
300.-TL

JÜRİ ÜYELERİ
Recep GÜRKAN
Hakan İŞCAN
Selim BİLGİNKAYA
Behiç GÜNALAN
Enver ŞENGÜL

Edirne Belediye Başkanı
Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı
Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. V.
Gazeteci – Fotoğraf Sanatçısı
Fotoğraf Sanatçısı

YARIŞMA TAKVİMİ
YARIŞMA BAŞLANGIÇ TARİHİ
SON KATILIM TARİHİ
JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ
SERGİ

01 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019
03 Haziran 2019
04 Haziran 2019
658. Kırkpınar Güreşleri Festivali Haftası içerisinde

YARIŞMA SEKRETERYASI
Nurdan YALABIK

Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
edirnebelediyesi@gmail.com
0 284 214 80 62

