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SİNCAN KAYMAKAMLIĞI 
SİNCAN AHMET ANDİÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

“Çalışan Gençlik” Fotoğraf Yarışması 

1.AMAÇ: Bu yarışma, işletmelerde beceri eğitimi için çalışan öğrencilerimize; amatör fotoğrafçılığı sevdirmek, 
bir yarışma tecrübesi yaşatmak, gençlere fotoğraf sanatını sevdirmek, çalışma hayatına gençlerin gözünden 
bir pencere açmak, mesleki eğitim fuarında çalışmaları sergilemek, verilen ödüller ile okul masraflarına 
katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmiştir. 
 
2.DÜZENLEYEN: Organizasyon Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından 
yapılmakta olup yarışma Okul Müdürlüğü-Okul Yazı İnceleme Kurulundan onaylanarak “Tanıtım, Mezunları 
İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Komisyonu” tarafından düzenlenmektedir. 
 
3.BAŞVURU YERİ: Başvurular  okulumuz web sitesi  http://ahmetandicenmtal.meb.k12.tr  adresinde bildirilen 
mail adresi üzerinden yapılacaktır.  
 
4.SON BAŞVURU TARİHİ: 25.04.2017 

5.KATILIM ÜCRETİ:  Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

6.KATILIMCILAR:  Yarışma, okulumuz 12. Sınıfında öğrenci olup işletmelerde beceri eğitimine giden örgün 
veya mesleki açık lise tüm öğrencilerimize açıktır. 

7.TEKNİK ŞARTLAR VE FOTOĞRAF ÖZELLİKLERİ:  

a) Her öğrenci, en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.   

b) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda 
fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda 
jürinin kanaati esastır. 

c) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) yarışmaya kabul edilmez. 

d) Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan fotoğraflar (panoramik) ancak aynı 
zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. 

e)Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm 
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.  Gönderilen 
fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya 
kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.  Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların 
fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın 
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt 
kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik 
her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 
 
f) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine 
ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 
150-300 dpi çözünürlükte, dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi  de geçmemelidir. 
 
g)Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar okul arşivinde kalacaktır. Anılan 
fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan okul tanıtımlarında ve 
yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, 
görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir, okul tarafından kitap olarak 
basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili 



olarak okulumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul 
etmektedir. Katılımcılar  yarışma sonunda ödül ve sergilemeye layık görülen fotoğrafların sergilenmesi 
aşamasında, ticari kaygı olmaksızın alıcı bulması halinde, sağlanacak gelir ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek 
sağlayarak sosyal sorumluluk projemize dahil edilmek üzere okul aile birliği hesabına aktarılacaktır.  
 
8.DERECELER:  1.2.3. Eser (birer kişi), Mansiyon (3 kişi), Özel Ödül (1 kişi), Sergilemeye Değer Eser. 

9.ÖDÜLLER: 1.2.3. Olanlara sırasıyla 100,75, 50 TL,  Mansiyon-Özel Ödül 25 TL, Yarışmacılara Katılım Belgesi. 

10.BAŞVURU İÇİN MAİL ADRESİ: calisangenclikfotograf@hotmail.com 

11.SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: Sincan Mesleki Eğitim Fuarı Mayıs-2017 

12.ORGANİZASYON: Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Komisyonu. 

Ahmet YÜCE, Mustafa EREN, Özgün Fuat SÖYÜNMEZ, Alim AÇIKEL, Malik BOZBIYIK, Reyhan ACAR, 

Nurgül ÇAKIR, Sırma YAYLA, Özlem TÜRELİ, Melahat YAŞAR, Selim SOYLU. 

13.JÜRİ: Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Komisyonu. 
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UYGUNDUR. 
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OKUL MÜDÜRÜ 


