
YARIŞMANIN KONUSU: “Güzel Ümraniyem” 

 

KATILIM: 

 

• Yarışmaya katılım cep telefonlarından en az 5 megapiksel çözünürlükte çekilmiş fotoğrafların dijital 

formatta gönderilmesiyle kabul edilecektir. Uygun çözünürlükte çekilen cep telefonu çekimleri kabul 

edilecektir. 

• Daha önce başka yarışmalarda derece almış (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül) fotoğrafların 

katılımı kesinlikle kural ihlali olarak sayılacaktır ve katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle 

kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.  

• Katılımcı daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya kendisine ait olmayan fotoğraflarla katılıp ödül 

alırsa ödülleri geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların değerlendirmelerini etkilemez. 

• Fotoğrafların üzerinde saat, tarih ve ad soyad gibi yazılar olmamalıdır. 

• Fotoğraflar renkli veya siyah beyaz olarak sunulabilecektir.  

• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.  

• Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahelelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile 

oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.  

• Fotoğraflara isim verilirken, T.C. kimlik no, ad, soyad  ve sıra numarası yazılması gerekmektedir. 

( Örnek : 12345678900AhmetYılmaz_01) 

• Ümraniye Belediyesi personeli ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılmaları halinde 1. 2. ve 3. dereceye 

giremeyecekler ancak mansiyon ve sürpriz ödülleri almaya hak kazanabileceklerdir. 

• Her yarışmacı en fazla 5 fotoğrafla katılabilir. 

• Fotoğraflar Belediyemizin belirleyeceği seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. 

 

FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ: 

 

• Fotoğraflar fotografyarismasi@umraniye.bel.tr adresine gönderilecektir. 

• Yarışmaya katılan tüm katılımcılara başvurularının alındığına dair bir doğrulama mesajı gönderilecektir. 

Elektronik posta yoluyla doğrulama mesajını almayan katılımcıların başvuruları ulaşmamış demektir. 

 

FOTOĞRAFLARIN KULLANILMASI: 

 

• Ödül, ve sergileme alan fotoğraflar Ümraniye Belediyesi’nin arşivinde kalacaktır. 

• Ümraniye Belediyesi ödül ve sergileme alan fotoğrafları hazırlayacağı katalog, kitap, ajanda, afiş, poster, 

albüm, takvim, web sitesi ve dijital gösterilerde vb her türlü kullanımlarda telif ödemeden kullanma 

hakkına sahip olacaktır. 

• Fotoğrafların  Ümraniye Belediyesi dışında üçüncü şahıslarca, izinsiz kullanımı durumunda, eser sahibi 

fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan haklarını tek başına kullanabilir. 

 

DUYURULAR: 

 

• Yarışmamız ÜMRANİYE BELEDİYESİ  tarafından düzenlenmektedir. 

• Yarışma sonucu Ümraniye Belediyesi’nin www.umraniye.bel.tr  web sitenden ve belediyemizin sosyal 

medya hesaplarından duyurulacaktır. 

 


