
Uluslararası Fotoğraf Yarışması: 

“Let’s stand up for #humanity” 

Yarışmanın Amacı: 
Dünya da savaşların yoğun olduğu bir dönem de yaşamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz bilmekle birlikte 
bu durumdan ötürü ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların durumlarını ve bunun farkında olmayanlara 
anlatmak ve onların belkide hiç duymadıkları/görmedikleri olayların Avrupa da yaşayan insanların 
dikkatlerini çekmektir. Bu çalışmamız ile GT ve KGT’ninde gençlere ulaşmış ve Mültecilerin de sorunlarını 
diğer insanlara duyurmuş ve belkide başka yollar ile ulaşamadığımız gençlerimize bu vesile ile ulaşmayı 
hedefliyoruz. Yarışmanın asıl boyutu ise mültecilere yönelik faaliyetleri resimlendirmek ve tanıtmak, aynı 
zamanda onların topluma kazandırdıkları değerleri fotoğraflamak. Bu şekilde bu tür faaliyetlerin 
kamuoyununda dikkatini çekmeyi planlıyoruz. O nedenle din veya ırk ayrımı yapmadan bu yarışmayı 
herkesin ilgisine sunuyoruz. 

Çalışma Akışı: 

Redaksiyonumuz bize gönderilen fotoğraflardan her gün uygun fotoğrafları seçip facebook adreslerimizde 
(https://www.facebook.com/igmgorgkgt) (https:// www.facebook.com/ igmg.genclik) yayımlayacaktır. 
Fotoğraf yarışması bittiğinde, jürimiz tarafından seçilen en iyi üç fotoğraf sahipleri ödüllendirilecektir. 

Ödüller: 
Birincilik Ödülü: 500 € 
İkincilik Ödülü: 400 € 
Üçüncülük Ödülü: 300 € 

Yarışma Bilgileri: 
• Fotoğrafların gönderileceği e-posta adresi: yarisma@igmg.org 
• Bir kişi en fazla 1 fotoğraf gönderebilir. 
• Fotoğraf JPEG formatında gönderilmelidir. 
• Fotoğrafın en az 2560 x 1920 piksel (5 Megapiksel) çözünürlüğe sahip olması gerekmektedir. 

Katılım Şartları: 

• Yarışmaya 18-30 yaş arası herkes1katılabilir. 

• Her katılımcı, katılım formunu doldurduktan sonra imzalayıp göndermelidir. 
• Fotoğrafların ibraz şekli: 

Fotoğraf 5 MB’den küçük ise: Katılımcılar fotoğrafı, doldurmuş oldukları katılım formuyla 

beraber yarisma@igmg.org adresine gönderebilirler. 

Fotoğraf 5 MB’den büyük ise: Katılımcılar (örneğin wetransfer.com gibi) veri iletişim servisine  
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fotoğrafı yükleyip, ilgili linki tam olarak doldurulmuş katılımcı formuyla birlikte 
yarisma@igmg.org adresine gönderebilirler. 

• Fotoğraflar, daha önce ödül almış, herhangi bir şekilde kullanılmış veya yayımlanmış olmamalıdır. 
• İntihaller değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
• Katılımcının kendi çalışması olmayan (internette bulunan eserler gibi) unsurlar içeren fotoğraflar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
• Jüri, sunulan eserleri özgünlük, kreatiflik ve temaya uygunluk kriterlerine göre değerlendirecektir. 
• Katılımcılar gönderecekleri fotoğrafların sınırsız ve münhasıran kullanım hakkını IGMG’ye devrederler. 

Kullanım hakkı için bir ödeme yapılmaz. 
• Fotoğraflardan hiçbirisinin jüri tarafından seçilmemesi durumunda IGMG’nin ödül vermeme hakkı 

saklıdır. 

Taslakların Teslimi ve İsimlendirilmesi: 
Fotoğrafların ve tam olarak doldurulmuş katılım formunun IGMG’ye ulaşmasıyla katılım gerçekleşmiş olur. 

Yarışma Takvimi 

Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 02 Şubat 2017; Saat 23:59 
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 03 – 28 Şubat 2017 
Sonuç Bildirim Tarihi: 05 Mart 2017 

Sonuçlar 05 Şubat 2017 tarihinde Facebook ve IGMG’nin resmî sitesi olan www.igmg.org’da  
açıklanacaktır  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Fotoğraf Yarışması:  
“Let’s stand up for #humanity!” 

Katılım Formu 

Adı | Soyadı:  ________________________________________________________

  

Adresi:   ________________________________________________________ 

Doğum Tarihi:  ________________________________________________________ 

Telefon:    ________________________________________________________ 

Cep Telefonu:  ________________________________________________________ 

E-Posta Adresi: ________________________________________________________ 

Okuduğu Okul |  

Üniversite Bölümü | Mesleği:__________________________________________________ 

İşbu imzamla tüm katılım şartlarını kabul ediyorum. 

Yer | Tarih       İmza 


