
 

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ 

"DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN İYİLİK YAPMAKTA YARIŞALIM”  
TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

Yarışmanın Konusu ve Amacı:  

“Daha Güzel Bir Dünya İçin İyilik Yapmakta Yarışalım” teması ile İlkokul, Ortaokul ve 
Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen fotoğraf yarışmasının amacı,daha güzel bir 
dünya için hergün küçükte olsa bir iyilik yapmayı alışkanlık haline getirmek 
konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmek, yaşadığımız coğrafyanın  önemine dikkat 
çekmek ve farkındalık yaratmaktır.  

Yarışma Organizasyonu: 

Yarışma, Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenmiş ve yürütülecektir. 

Yarışma Kategorileri: 

Yarışma, dijital (sayısal) kategoride Renkli veya Siyah & Beyaz fotoğraf olmak üzere 
tek bölümlüdür. 

Yarışma Koşulları: 

a) Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve Lise öğrencileri katılabilir. Değerlendirme ayrı 

ayrı olacaktır. 

b) Yarışmaya gönderilecek eserler siyah-beyaz veya renkli olabilir.  

c) Yurt içinde düzenlenmiş sergilerde daha önce ödül veya sergileme alan 

fotoğraflar bu etkinliğe gönderilemez. 

d) Öğrenciler yarışmaya en az 3 (üç) en çok 5 (beş) eser gönderebilirler. Daha az 

veya daha çok fotoğraf gönderen katılımcılar yarışmaya kabul edilmeyecektir.  

e) Sergiye başvuran her katılımcı, başvurusunu 20 Ocak 2020  tarihinden itibaren 

fotoğraflarını kaydedecekleri cd’yi veya flash belleği Lefkoşa Vakıflar İdaresi 

Bilgi İşlem Merkezi’ne mesai saatlerinde ulaştırabilirler. Yarışmaya katılacak 

fotoğraflar, sRGB modunda digital olarak jpeg formatında, kısa kenarı en az 

3000 pixel (25 cm) ve 300 dpi olarak kaydedilmelidir.  



f) Yarışamaya gönderilen fotoğraflar, montajlanma yolu ile oluşturulmuş ya da 

orjinal özelliğini bozacak herhangi bir öğenin eklenmiş veya var olan bir öğenin 

çıkartılmış olması durumunda eserler yarışma dışı bırakılırlar. 

g) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda orjinal özelliğini bozmayacak 

kadrajlamalar, kontrast, aydınlık ve renk ayarları kabul edilecektir.  

h) Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini 

belirten herhangi bir yazı ve/veya işaret bulunmamalıdır. Her fotoğrafa 5 (beş) 

rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin ismi yazılmalıdır,  

(örnek: 56234_görev kutsaldır). Katılımcılar her fotoğraf için tek bir rumuz 

kullanmalıdır.  

       i)  Vakıflar İdaresi , ödüle değer görülen eserleri , eser sahibinin ismini belirtmek 

kaydı ile kullanmakta özgürdür. 

      j) Yarışma şartnamesi, www.evkaf.org adreslerinden temin edilebilir. 

      k) Katılımcılar düzenlenecek yarışmada şartnamedeki kuralların geçerli olacağının 

kabul edildiğini, bu protokolun ayrılmaz bir parçası olduğunu, katılımcıların yarışmaya 

katıldığı tüm fotoğraflarla ilgili fikri ve sinai haklarını, sanatsal haklarını, telif haklarını 

Vakıflar İdaresi`ne devrettiklerini, yarışmaya katılacak eserleri Vakıflar İdaresi`nin 

dilediği yerde kullanma, görsel olarak yayınlama, hediye etme, satışını yapma, 

satışından elde edilen gelirleri bağışlama, hibe etme, herhangi bir bir 3.kişiye hibe 

etme, kullanımına bırakma, görsel kullanımına sağlamak ve her türlü kullanım ve 

mülkiyet hakkının sahibi olarak dilediği şekilde davranma hakkına haiz olduğunu ve 

bu nedenle ve yarışmaya katılmış olması ve/veya katılmış olduğu eserle ilgili yukarıda 

şekilde hareket edilmesi veya eylemde bulunulması nedeniyle herhangi bir talepte 

bulunmayacağını kabul ederler.   

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı: 

1. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların birer kopyası, Vakıflar İdaresi arşivine 
alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek, kendi 
yayınlarında tanıtım amaçlı ( takvim, ajanda, post kart, sosyal medya, web 
sitesinde vs. ) kullanılabilecektir. Ayrıca telif hakkı ödenmeksizin, kullanım hakkı 
eser sahibiyle birlikte Vakıflar İdaresi’nin olacaktır. 

2. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına 
ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek 
telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının 
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın 



organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan 
dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

4. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, Vakıflar 
İdaresi’nin  resmi Facebook sayfasında kullanma hakkına sahiptir. 

Katılım Şekli: Elden teslim 

 Katılımcının tüm fotoğrafları elektronik ortamda Cd veya USB’ye (flash bellek) 
kayıtlı olmalıdır ve büyük kapalı zarf içerisinde teslim edilmedir. 
Katılımcılar gönderecekleri eserlerde 5 rakamdan oluşan tek bir rumuz 
kullanmalıdır. 

 Büyük zarfın üzerinde RUMUZ yazmalıdır. 

 Bu büyük zarf içerisinde, katılımcının iletişim bilgilerinin eksiksiz (e-mail, açık 
adres, telefon numarası, okulunun ismi) olduğu katılım formu olmalıdır. 

 Web sayfasında bulunan “Katılım Formu” yarışmacılar tarafından eksiksiz 
olarak doldurulmalıdır. 

Ödüller:: 

A. Birincilik Ödülü: Tablet bilgisayar 
B. İkincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar 
C. Üçüncülük Ödülü: Tablet bilgisayar 
D. Tüm katılımcılara “katılım belgesi” 

Sergileme ve Ödül Alan Fotoğrafların Baskısı 

Sergileme ve ödül alan fotoğrafların baskısı Vakıflar İdaresi tarafından yapılacaktır. 

Sonuç Bildirimi: 

Yarışma sonuçları tüm katılımcılara e-posta ve/veya telefoniyen tek tek bildirilecek, 
ayrıca Vakıflar İdaresi web sitesi www.efkaf.org ve kurumun resmi 
Facebook  sayfasındaki adreslerinden https://www.facebook.com/evkaf/ 
duyurulacaktır. 

Yarışmaya Son Katılım Tarihi:   

Öğrenciler, yarışmaya sunacakları fotoğrafları, Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü, Bilgi-

İşlem Merkezi, Lefkoşa adresine en geç 22 Mart 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 

yapmalıdırlar.  

 

Seçici Kurul (Jüri) Üyeleri:   

Daha sonra açıklanacaktır. 

 

 

http://www.efkaf.org/
https://www.facebook.com/evkaf/


  

 


