
 
 
 
 

 
SİNOP VE TURİZM KONULU 

FOTOĞRAF YARIŞMASI 
 
 
KONU: 

Sinop ve Turizm 

AMAÇ: 
 Her mevsim ayrı güzellikler sergileyen eşsiz doğal ve kültürel güzelliklere sahip Sinop 

İlinin bu özelliklerini, fotoğraf sanatı aracılığı ile belgeleyerek daha geniş kitlelerle paylaşmak 
hedeflenmiştir. 

KATILIM ŞARTLARI: 
• Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlığı bulunanlar dışında Sinop il sınırları 

içerisinde ikamet eden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır ve başvurular ücretsizdir. 
• Yarışmaya her katılımcı en fazla 2 (iki) eser gönderebilecektir. 
• Katılımcılar, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle 

yarışmaya katılabileceklerdir. 
• Yarışmaya katılacak olan fotoğraflar Sinop il sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır. 
• Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü 

yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler. 
• Yarışmada yer alacak eserler, bir CD/DVD içerisinde uzun kenarı 100 cm’yi, kısa kenarı 70 

cm’yi geçmeyecek şekilde, en az 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak teslim 
edilecektir. 

• CD/DVD’lerin üzerinde sadece yarışmacıların belirledikleri 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz 
yazılı olacaktır. Örnek (57575)  

• Yarışmacıların teslim ettikleri CD/DVD’de bulunan her fotoğrafa yarışmacıların belirlediği 
rumuz ve sıra numarası verilecektir. Örnek (57575-1) 

• Fotoğraflarda kadraj (fotoğraf karesi içine dâhil edilen her şey) için kırpma, renk doygunluğu, 
keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir 
manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. 

• Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Başvuru Formları, üzerinde sadece rumuzun yazılı 
olduğu kapalı bir zarf içerisinde 07.04.2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen toplama merkezine 
yarışmacının kendisi veya yarışmacıyı temsil eden bir kişi tarafından elden teslim edilecektir. 

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm 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.  

• Yarışma sonunda ödül alan eserler, kullanım hakları Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ödüle değer 
bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her 
türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak 
üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı Yasa’dan doğan kullanım hakkına sahip 
olacaktır. 

• Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 



TOPLAMA MERKEZİ: 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Yeni Mahalle Okulak Sokak No: 4 SİNOP 
Tel: (0368) 261 30 23  -  261 67 67 
 
YARIŞMA TAKVİMİ 
Son Katılım Tarihi  : 07.04.2015 
Jüri Toplantı Tarihi  : 08.04.2015 
Sonuçların Duyurulması : 10.04.2015 
 
SEÇİCİ KURUL: 
Cengizhan ERSOY  Sinop Valiliği     İl Yazı işleri Müdürü 
Cem Levent YÜCEL  Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü  T.V.K. Şube Müdürü 
Şengül KANAL   İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Müdür Yardımcısı 
Aslı OZAN    Sinop Fotoğraf Amatörleri Derneği  Başkan Yardımcısı 
Seyit SAATÇİ        Karikatürist 

ÖDÜLLER 
BİRİNCİ : Yarım Altın (1 Adet) 
İKİNCİ : Çeyrek Altın (1 Adet)  
ÜÇÜNCÜ : Gram Altın (1 Adet) 

DEĞERLENDİRME: 
Seçici Kurul, 08.04.2015 tarihinde Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü toplantı 

salonunda yarışmaya gönderilen eserlerin incelemesini yaparak, ödüle ve sergilemeye değer 
bulunan eserleri belirleyecektir. Yarışmanın sonuçları www.sinop.gov.tr 
ve www.sinopkulturturizm.gov.tr web sayfalarında ilân edilecektir. 

ÖDÜL TÖRENİ: 
Dereceye giren katılımcılara ödülleri 15.04.2015 tarihindeki Turizm Haftası Açılış 

Töreni’nde verilecektir. 
 
SERGİLEME: 

Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, Turizm Haftası etkinlikleri 
kapsamında çeşitli yerlerde sergilenecektir. 

ESERLERİN İADESİ: 
Sergi bitiminden sonra dereceye girememiş eserlerin yer aldığı CD/DVD’ler iade 

edilmeyecek olup, Seçici Kurul Üyeleri tarafından imha edilecektir. 
  Eserlerinin imha edilmeyerek Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivine bağışlanmasını 
isteyen katılımcıların bunu başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.                                

 
 

 
 

http://www.sinop.gov.tr/
http://www.sinopkulturturizm.gov.tr/

