Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES “Herkes İçin Sanat Sağlık İçin Spor” Projesi “An’ı
Yakala” Temalı Fotoğraf Yarışması
1. Yarışmanın Adı: Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Projesi Fotoğraf Yarışması.
2. Yarışmanın Amacı: Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilen Erzincan
Valiliği Koordinasyonunda Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan
“Herkes İçin Sanat Sağlık İçin Spor” projesi bünyesinde Fotoğrafçılık kursu açılmıştır.
Projemizin amaçlarından biri sanatın öğrencilerimiz üzerindeki etkisini artırmak ve sanatın
toplumdaki yerini yüceltmektir. Fotoğraf sanatına ilgiyi artırmak, yaratıcı çalışmaları
desteklemek amacıyla kursa katılan kursiyerlerimiz ve kurs dışı kategorisi alanında “An’ı
Yakala” fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.
3. Yarışmanın Konusu: An’ı Yakala
4. Yarışma Bölümleri:
Yarışma, Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen SODES kapsamında
düzenlenen Fotoğrafçılık kursuna katılanlar ve kursa katılmayanlar tarafından gönderilen
eserler olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecektir. Eser dijital (sayısal): renkli veya siyahbeyaz olabilir.
5. Katılım Şartları:
 Yarışma Erzincan ili genelinde tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.
 Fotoğraf yarışması; Seçici Kurul Üyeleri, Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürü, koordinatör ile
birinci derece yakınları dışında, Erzincan İli genelinde tüm kişilere açıktır.
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Gönderilecek eserler, T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır.
 Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) adet Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 Fotoğrafların, fotoğraf makinesiyle ve yarışmacı tarafından çekilmiş olması
gerekmektedir. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması
durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 Ödül alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir
yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, ödül iptal edilir, katılımcı hakkında kural
ihlali işlemi uygulanır.
 Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir.
Keskinlik, kontrast, saturasyon, ışık ve renk ayarları, “crop”lama gibi basit müdahalelerin
dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş; fotoğrafın belgesel değerini
değiştirecek şekilde orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Aksine
davranış kural ihlali sayılır.
 Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi yapılır. Anılan ödül iptal edilmez diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik
yapılır; Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 Yarışmada ödül alan eserler Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden
(http://kemah.meb.gov.tr/) duyurulacak ve katılımcılar mail yoluyla bilgilendirilecektir.
 Ödül alan ve sergilemeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve
sergilemeye değer bulunan fotoğrafların Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
gerekli görülen büyüklükte laboratuar baskıları alınabilecektir.

Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içindeki
çekilmiş fotoğraflarda yarışmamıza katılabilir.
 Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici kurul gerekli bulduğu
durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 Bu yarışmaya fotoğraf göndererek katılanlar tüm katılım şartlarını kabul etmiş
sayılacaktır.
6. Telif (Kullanım) Hakları:
 Dereceye girerek ödül ve sergileme alan fotoğraflar Kemah İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten
itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve
SODES projesinin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak
kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın
organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap
olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını
ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
 Fotoğraflar e-posta ile kemahilcemem@gmail.com veya elden dijital ortamda teslim
edilecektir. Mail içeriğinde fotoğraf sahibinin adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, iletişim
bilgileri bulunacaktır.
 Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo v.b. işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve
paspartu olmamalıdır.
 Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg formatında mail ve ya elden dijital ortamda
Müdürlüğümüze gönderilecektir. 300 dpi, maksimum 15 megabayt, 12 sıkıştırma ile kayıt
edilecektir.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirme
Ç,Ğ,İ,Ö,Ş,Ü,ç,ı,ğ,ö,ş,ü karakteri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi kullanılabilir.
 1. Adım: Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır.
 2.Adım: Sonraki karakter fotoğrafın sıra no’su olmalı, bu rakamla yazılmalı (1’den 5’e
kadar) ve bundan sonra al çizgi eklenmelidir.
 3.Adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. (örn: “ezgie1_iste_oan” gibi)
 Eserlerin gönderilmesinde kaynaklanabilecek olası sorunlardan Kemah İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
8. Seçici Kurul (Jüri):
- Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZNÜLÜER (Erzincan Üniversitesi – Resim Öğretmenliği Anabilim
Dalı Başkanı)
- Mükremin ÖZDEMİR (Erzincan Valiliği - SODES Temsilcisi)
- Sema NURSAL (Necatibey Ortaokulu - Görsel Sanatlar Öğretmeni)
- Burcu Genç GÖZÜTOK (BİLSEM – Görsel Sanatlar Öğretmeni)
- Hakan ESMERAY (Beden Eğitimi Öğretmeni-ERFAD Başkanı)


9. Yarışma Takvimi:
Yarışma ilanı: 23 Şubat 2016
Son Katılım: 29 Nisan 2016
Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 2-6 Mayıs 2016
Sonuçların Açıklanması: 9 Mayıs 2016
Ödül Töreni ve Sergileme: 16-20 Mayıs 2016
10. Ödüller:
SODES Fotoğrafçılık Kursuna Katılanlar için;
Birinciye, Cep Telefonu
İkinciye, Tablet
Üçüncüye, Dijital Fotoğraf Çerçevesi
Kurs Dışı katılımcılar için;
Birinciye, Minibook
İkinciye, Tablet
Üçüncüye, Dijital Fotoğraf Çerçevesi
11. Yarışma Sekretaryası:
Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Çarşı mah. Hükümet Konağı Kat:3 Kemah
Koordinatör: Yalçın YARAY - Şube Müdürü
Telefon No: 446 511 2056
Cep Tel: 506 933 6644
e-posta Adresi: kemahilcemem@gmail.com
web sayfası: http://kemah.meb.gov.tr/
Fotoğraflar e-posta yolu ile yukarıda belirtilen adrese veya elden dijital ortamda koordinatöre
teslim edilecektir.

Yakup ÇUKADAR
İlçe Milli Eğitim Müdürü

