
İstanbul Gönüllüleri  
Genç Bakış Fotoğraf Yarışması 

Tema: Bu Benim Dünyam 

Yarışmaya katılmak için; 

⎫ @gonulluist Instagram hesabını takip et  
⎫ Çektiğin fotoğrafı kendi Instagram hesabına yükle 
⎫ #GelecekBenimElimde etiketini yaz 

🔷 Son katılım 10 Mayıs 2020, Pazar  

🔷 Yarışma katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar jüri tarafından değerlendirilerek, 
kazananlar 19 Mayıs 2020 tarihinde sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.  
🔷 Yarışma ile ilgili tüm kuralları süreç boyunca Seçici kurul belirler ve/veya değiştirebilir.   

KATILIM ŞARTLARI 

• Yarışmaya 16-25 yaş arası gençler katılabilir. 
• Yarışma Türkiye’nin 81 ilindeki tüm gençlere açıktır. 
• Fotoğrafta 'Bu Benim Dünyam' teması işlenmelidir.  
• Yarışma instagram üzerinden düzenlenecek olup, gerekli durumda fotoğrafın orijinali 
istenebilir.  
• Fotoğraflar renkli veya siyah-beyaz olabilir; efekt veya filtreleme kullanılabilir. 
• Yarışmacılar en fazla üç fotoğrafla katılabilir; ancak birden fazla ödül kazanamazlar. 
• Yarışma sonuçları ilan edilmeden önce ön elemeden geçen yarışmacılarla instagram 
hesapları üzerinden irtibata geçilerek, iletişim bilgileri alınacak ve fotoğrafların orijinali 
istenecektir. 48 saat içinde iletişim kurulamayan yarışmacı ödül hakkını kaybeder. 
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda bulunan kişilerden fotoğrafla yarışmaya katılmak 
ve fotoğrafı kullanmak için izin alınması ve bu konulardaki her türlü hukuki ve cezai 
sorumluluk yarışmacıya aittir. 
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli 
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış halinde katılımcının 
kazandığı ödül ve diğer tüm kazanımları geri alınır, iptal edilir, yeri boş bırakılır.  Ödül 
verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Durum seçici kurul tarafından karara 
bağlanır.  
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflar daha sonra İstanbul Gönüllüleri tarafından 
kullanılabilir. Bu çerçevede ekte yer alan muvafakatname, KVKK ve aydınlatma metni bu 
şartnamenin ayrılmaz eki ve tamamlayıcı parçasıdır. İşbu metinlere istanbulgonulluleri.org 
web sitesinden ulaşabilirsiniz.   
• Yarışmaya katılanlar işbu “Yarışma Katılım Şartları”nı okuyup kabul etmiş sayılırlar. 

Tarihler: 
Yarışma Başlangıcı:            01/05/2020 
Son Katılım Tarihi:             10/05/2020 – Saat: 23.59 
Sonuç Duyuru Tarihi:        19/05/2020 
  
Ödüller:  

Birincilik Ödülü: Nikon D3500 AF-P 18-55 Fotoğraf Makinesi 
İkincilik Ödülü: www.istanbulkitapcisi.com’da Geçerli 1500 TL’lik Hediye Çeki 
Üçüncülük Ödülü: www.istanbulkitapcisi.com’da Geçerli 750 TL’lik Hediye Çeki 

Seçici Kurul:  
Muammer Yanmaz – Fotoğraf Sanatçısı 
Ali Özatalay – Fotoğraf Sanatçısı 

http://www.istanbulkitapcisi.com'da
http://www.istanbulkitapcisi.com


İpek Özşahin – Fotoğraf Sanatçısı 
Serdal Taşkın – İBB Kültür AŞ Genel Müdürü 
Derya Komut – İstanbul Gönüllüleri Koordinasyon Kurulu Üyesi 
  
İletişim: 19mayis@istanbulgonulluleri.org


