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AMAÇ
Adapazarı İlçesi doğal, kültürel, tarihsel 
ve sosyal yaşamı ile eşsiz güzelliklere 
sahip ilçemizdir. Kültürel ve doğal 
yapısı ile birlikte gelişen ve değişen 
yapısal ve sosyolojik özelliklerinin farklı 
bakış açılarıyla fotoğraflanması için 
fotoğrafçı bakış açısıyla fotoğraf yarışması 
düzenlenmiştir.

Fotoğraf sanatı aracığıyla Adapazarı’nın 
tanınmasını sağlamak, kente ait bir 
görsel bellek oluşturmak, bunun bir 
ödüllendirme ve sergileme şeklinde 
fotoğraf sanatını teşvik edip belgelenerek 
gelecek kuşaklara bu günler hakkında 
görsel doküman aktarılmasıdır.  

KONU 
“ Benim Gözümden ADAPAZARI ” 

Adapazarı İlçe sınırları içinde çekilecek 
görüntüler istenmektedir. 

KATILIM
- Yarışma sayısal dalda düzenlenmiştir. 
Fotoğraflar Adapazarı İlçe sınırları içinde 
çekilmiş fotoğraflar olmalıdır. 

- Yarışmacılar en fazla 5 (beş) renkli dijital 
fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. 

- Fotoğraflar düzenleyici tarafından basılı 
hale getirilerek sergileneceği için, uzun 
kenar 70 cm baskıya uygun olacak şekilde 
yüksek çözünürlükte çekilmelidir.

- Her fotoğrafın altına dört rakamdan 
oluşan “rumuz - yer ismi - sıra no.” mutlaka 
yazılmalıdır. 

(1234 - kentpark - 1), (1234 - çark - 2), 
(1234 - yenikent - 3), …… gibi. 

- CD içine kaydedilecek fotoğraflar 
üzerine sadece rumuz, ve içindeki fotoğraf 
sayısı yazılmalıdır. 

- Fotoğrafların baskıya hazır son halleri 
12 sıkıştırma kalitesinde, 300dpi olarak 
baskı kadrajında, üzerinde rumuz yazılı 
olan CD içine kaydedilecek. CD + katılım 
formu bir zarfa koyulup, üzerlerine sadece 
rumuz yazılarak teslim adresine ( yarışma 
sekretaryasına ) elden teslim edilecektir. 

- Fotoğraflarda doğrudan fotoğraf 
ilkelerine bağlı kalarak, geleneksel ya 
da modern her türlü fotoğraf tekniği 
özgürce kullanılabilecektir. Konunun 
belgesel özelliğini bozacak ya da 
şüphe uyandıracak düzenlemeler 
yapılmayacaktır. Kenar boşluğu ve 
paspartu bırakılmayacaktır.

- Yarışmaya katılım ücretsizdir. Bir 
yarışmacının birden fazla eserinin, 
dereceye layık görüp görmemek, 
sergilenmesi ve satın alınmasına jüri karar 
verir.

- Daha önce yapılan yarışmalarda ödül 
alan fotoğraflar yarışmaya katılamaz. 
Benzer fotoğraflarda, fotoğrafı çekenin 
ve kadraj değişikliğinin belirgin olması 
şarttır. 

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD ve 
başvuru formu son teslim tarihine kadar 
yazışma adresine gönderilmeli ya da elden 
teslim edilmelidir.

Yayın ve Telif Hakkı:

a) Yarışmada ödül alan ve satın alınan 
eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım 
ve sergileme hakları eser sahibiyle birlikte 
Adapazarı Belediyesi’ne aittir. 

b) Ödül alan eserler ile satın alınan eserler 
Adapazarı Belediyesi tarafından takvim, 
kitap, reklam, tanıtım amaçlı broşür, afiş, 
kartpostal, poster, web sayfası ve benzeri 
basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek 
koşuluyla kullanabilir.

c) Adapazarı Belediyesi bu eserlerle 
ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, 
sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca 
bir ödemede bulunmaz.

d) Katılım formunu imzalayan katılımcılar 
bu şartnamenin tüm koşullarını kabul 
etmiş sayılacaklardır. 

e) Ödül alan ya da yayınlanan 
fotoğraflarda görünebilecek insanların, 
fotoğraflarının çekilmesine ve yarışmaya 
gönderilmesine, fotoğrafın internet 
ortamında ve basılı yayın organlarında 
yayınlanmasına izin verdikleri kabul 
edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı 
doğabilecek anlaşmazlıkların tüm 
sorumluluğu yarışmacıya aittir.

f) Para ödülleri ve satın alma bedelleri 
ödül töreni esnasında alınabileceği 
gibi yarışmacılar hak edişlerini bir ay 
içinde Adapazarı Belediyesi Sosyal İşler 
Müdürlüğünden elden bizzat başvurarak 
alacaklardır. 

GERİ GÖNDERİM
Seçilen fotoğraflar dışında kalan eserlerin 
iadesi yarışmacılara elden yapılacaktır. 30 
gün içinde teslim alınmayan fotoğraflar 
imha edilecektir. Yarışmacılar istedikleri 
takdirde şartnamede ilgili bölümü 
işaretleyerek eserlerini ADAPAZARI 
BELEDİYESİ arşivine bağışlayabilirler.

Katılım formunu imzalayarak bu 
yarışmaya katılanlar, tüm katılım 
koşullarını kabul etmiş sayılır.



Tarih / İmza

.......... / ........... / ..................

SIRA NO

1

2

3

4

5

RUMUZ ÇEKİM YERİ

YARIŞMA TAKVİMİ  
Yarışma Başlangıç Tarihi   : 20  KASIM 2017
Son Katılma Tarihi  : 15 OCAK  2018
Seçici Kurul Değerlendirme  : 19 OCAK  2018
Sergi ve Ödül Töreni  : 30 OCAK  2018

ÖDÜLLER  
1.lik Ödülü : 2.000 TL
2.lik Ödülü : 1.500 TL
3.lük Ödülü : 1.250 TL
Mansiyon :  1.000 TL (3 Adet)

Satın Alma - Sergileme : 100 TL (30 Adet)

  SEÇİCİKURUL
- Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ
  (Sakarya Vali Yardımcısı)

- Rıdvan SEZER 
  (Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı)

- Özkan GÜMÜLCİNELİ
  (Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

- Cihat ÇAVDAR 
  (Fotoğraf Sanatçısı)

- Servet SEZGİN 
  (Fotoğraf Sanatçısı - SAÜ Öğretim Görevlisi)

  

Fotoğraflarımı Adapazarı Belediyesi Arşivine          Bağışlıyorum           Bağışlamıyorum

YARIŞMA KOŞULLARINI KABUL EDİYORUM.
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YARIŞMA SEKRETERYASI
Başvuru için:  Adapazarı Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü veya 
Orhangazi Kültür Merkezi 

Tel: 444 50 54

RUMUZ 

ADI - SOYADI

DOĞUM TARİHİ

TELEFON NO

E-POSTA

BANKA - İBAN

POSTA ADRESİ

KATILIM FORMU


