
ALTIEYLÜL BELEDİYESİ YARIŞMA BAŞVURU FORMU 
 

Katılımcının Rumuzu : 

 
Eserin  Adı : 

 
Katılımcının Adı Soyadı : 

 
TC Kimlik Numarası : 

 
Meslek- Branş : 

 
Eğitim Durumu : 

 
Doğum Tarihi : 

 
Yarışmaya katıldığı ilçe : 

 
Cep Telefonu : 

 
Eposta Adresi : 

 
Adresi : 

 
 
 

KVKK SÖZLEŞMESİ 
Yukarıda beyan ettiğiniz bilgiler, Altıeylül Belediyesi tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu (KVKK) kapsamında saklanacaktır. Formdaki bilgilerin doğruluğu ve olası değişikliklerden 

doğan bildirim yükümlülüğü beyan edene aittir. Beyan edilen bilgilerin doğru olmaması nedeni ile 

doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, beyan eden sorumlu olacaktır. Belediyemiz, bu bilgilere 

ulaşmanıza, kontrol etmenize ve düzenlemenize olanak tanıyacak dijital ortamlar size sunabilir.  Bu 

ortamlardaki bilgilerin doğruluğu, kontrolü beyan eden tarafından sağlanacaktır. Belediyemiz 

çalışanlarınca bu bilgilerinizin ulaşılabilir olduğunu kabul etmiş sayılacaksınız. 

Başvurduğum eserin ödül alıp almadığına bakılmaksızın, diğer belediyeler veya ilgili 

kurum/kuruluşlarca yaygınlaştırılması amacıyla Altıeylül Belediye Başkanlığı tarafından 

yürütülebilecek her türlü eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılmasına rıza gösterdiğimi, 

bu durumdan kaynaklanabilecek herhangi bir hak ve menfaat talebinde bulunmayacağımı, 

Yarışma kapsamında, sunmuş olduğum kişisel verilerimin, sadece bu amaç için Altıeylül 

Belediye Başkanlığınca fiziki ve elektronik ortamda işlenmesi, depolanması ve mali evraklarda 

kullanılması, her türlü yasal tedbir Altıeylül Belediye Başkanlığınca alınmak üzere izin 

verdiğimi, 

Yarışma neticesinde derece kazanmam durumunda, ismimin ve bu kapsamda çekilen 

fotoğrafımın yerel ve ulusal basın organlarında yayınlanmasına izin verdiğimi, 

 

 
Yarışma şartlarını ve KVKK Sözleşmesini okudum ve tüm koşulları 

kabul ediyorum. 
Adı-Soyadı 

İmzası 



 
 
 

 

 

                                            

 

                                        ALTIEYLÜL KURTULUŞ FESTİVALİ 

KÜLTÜR SANAT YARIŞMALARI KAPSAMINDA 

FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI ve YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

 

1. Yarışmanın Adı: Altıeylül Belediyesi Fotoğraf yarışması  

2. Konusu: Altıeylül İlçesinin tarihi ören yerleri, Altıeylül’de Yaban Hayatı, Doğal 

Güzellikler, Tarım, Turizm ve Altıeylül’de yaşamdır. 

3. Yarışmayı Düzenleyen: 

 Yarışma, Altıeylül Belediyesi  tarafından Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliği ile 

yapılacaktır. 

4. Yarışma Kategori/Bölümleri: 

 Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. 

Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.  

Yarışma Koşulları: 

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Altıeylül belediyesi Fotoğraf Yarışması 01 Temmuz-22 

Ağustos  2022  tarihileri arasında Altıeylül İlçe sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.  

b. Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya 

katılabilir.  

 ç. Yarışmaya sadece Balıkesir il sınırları içinde yaşayan fotoğrafçılara açıktır. Seçici 

Kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya 18 yaş üstü tüm fotoğrafçılar katılabilirler.  

   Fotoğraflara basit müdahale dışında (Kontrast,toz alma,Keskinlik gibi )başka bir işlem 

yapılmayacaktır. 

c. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile 

çekilen fotoğraflar ve HDR uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Dron ile çekilen 

fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Dron kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar 

katılımcıya aittir. 

ğ. Yarışmaya gönderilen fotoğraflardaki kişilerin rızalarının alınması fotoğrafı çeken 

kişinin sorumluluğundadır.  

d. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve 

tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

e. Altıeylül belediyesi ödül alan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 

Altıeylül Belediyesi uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının 

iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

5. Kullanım Hakkı: 

a. Yarışmada ödül alan eserlerin kullanımı Altıeylül Belediyesine aittir. Belediye bu 

hakkını ikinci bir kişiye devredemez. Belediye kendi birimlerinde ve basılı her türlü tanıtım 

işlemlerinde kullanabilir.  

b. Altıeylül Belediyesi ödül almamış olan fotoğrafları imha edecektir. Bu fotoğraflar hiçbir 

şekilde kullanılmayacaktır. 

c. Fotoğraf Sahibi, fotoğrafın kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser 

üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden 

devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin 

kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder. 

d.Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, 

insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, 

fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı 

kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm 

sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

 

6. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi: 

a. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPG formatında 2 mb az, 4 mb fazla olmamalıdır. 

b. Katılım koşullarının ekinde başvuru formu bulunmaktadır. Başvuru formu ıslak 

imzalı olarak taranmalıdır ve PDF formatında eser ile birlikte yollanmalıdır. 

c. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar fotografyarismasi@altieylul.bel.tr mail adresine 

gönderilecektir. 

d. Yarışmacı göndereceği fotoğrafın ismini katılımcı kendi adını ve soyadını yazacaktır. 

e. Fotoğrafın gönderilmesinden doğacak sorunlardan katılımcı sorumludur. 

 

7. Yarışma Takvimi: 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi   :  01 Temmuz 2022 

Son Fotoğraf Gönderme Tarihi   :  26 Ağustos 2022  saat:17:00 

Jüri Toplantı Tarihi   :  31 Ağustosl 2022 

Sonuç Bildirim Tarihi   :  2 Eylül 2022 

Ödül Tarihi             : 6 Eylül 2022 

 

 

 

 

mailto:fotografyarismasi@altieylul.bel.tr


 
 
 

 

 

 

 

 

 

8. Ödüller-Sergilemeler: 

Birincilik :  4 000 TL  

İkincilik :  2 500 TL 

Üçüncülük :  1 500 TL  

Jüri Özel ödülü :  1 500 TL 

Mansiyon   :  500 TL 

 

 

Yarışma Sekretaryası 

Başvuru sahipleri, yarışma ile ilgili sorular için 444 06 09 numaralı telefonu arayabilirler.  

Eserlerin iletileceği fotografyarismasi@altieylul.bel.tr mail adresinden katılımcıya eserin 

ulaştığına dair geri bildirim maili gönderilecektir. 
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