
   
 

 

 

 

GENÇLERİN KADRAJINDAN: 

“ÇEVREYE DUYARLI FİKİRLER” FOTOĞRAF YARIŞMASI 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2013 yılında Ulusal Ajans tarafından Eurodesk Samsun 

Temas Noktası olarak akredite edilmiş bir kamu kurumu olarak, gençler ile ve gençler için bir takım 

çalışmalar yürütmektedir. Erasmus Plus Programı’nın gençlere sağladığı Avrupa’da hareketlilik fırsatlarının 

tanıtımını yapmak üzere gençlerle bir araya gelen OKA, gençlerin Ajans çalışmalarına dahil edilmesini 

önemsemektedir. 

Bu kapsamda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları 2021 yılı teması 

olarak belirlenen “Kaynak Verimliliği” konusunda yürüttüğü faaliyetlerde bölgemizin genç zihinlerinden 

faydalanmak isteyen ajansımız, “Çevreye Duyarlı Fikirler” konulu bir fotoğraf yarışması düzenleyecektir.  

 

Yarışmaya katılacak fotoğrafların doğrudan veya dolaylı olarak “Çevre bilinci ve duyarlılığı” 

konusunu anlatmaları beklenmektedir. Dileyenler, fotoğraf karesinde konu edindikleri kavram ile yarışma 

konusu arasında kurdukları ilişkiyi kısa bir yazıyla anlatabilir. Konunun fotoğraf karesine yansıtılma 

şekli tamamen yarışmacının hayal gücüne bağlıdır. 

Fotoğraf kompozisyonunun potansiyel örnek ana temalar: 

Çevre Koruma 

Yenilenebilir Enerji 

Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı 

Geri Dönüşüm 

Karbon Ayak İzi Azaltımı 

 

 

 

 

 

 



   
 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ 

Birincilik Ödülü:  Eurodesk Promosyon Ürünleri Paketi* 

Eurodesk logolu, 4 girişli powerbank  

Eurodesk logolu 2 adet katlanabilir kamp sandalyesi 

İkincilik Ödülü:  Eurodesk Promosyon Ürünleri Paketi 

   Eurodesk logolu kılıflı termos (500 ml) 

   Eurodesk Logolu seyahat çantası (bavul) 

Üçüncülük Ödülü: Eurodesk Promosyon Ürünleri Paketi 

   Eurodesk logolu sırt çantası 

*Eurodesk Promosyon Ürünleri Paketi içeriği: 

- 1 adet Eurodesk Logolu T-shirt 

- 1 adet bez çanta 

- 2 adet Eurodesk Logolu defter 

- 5 adet kalem 

- 10 adet Eurodesk Stickerı 

- 10 adet Eurodesk Broşürü 

- 5 adet Eurodesk Logolu Pasaport Kılıfı 

- OKA Genel Sekreteri imzalı başarı belgesi 

 

KATILIM KOŞULLARI 

• Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

• Yarışma Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde yaşayan ve 17-30 yaş aralığından 

bulunan bütün gençlerin katılımına açıktır. 

• Her katılımcı en fazla 2 adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilecektir. 

• Fotoğraflar Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir. 

• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının 

kimliğine ilişkin isim, imza, logo, amblem, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. 

• Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama 

bulunmamaktadır. 

• 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. 

• Kural ihlali yapan kişilerin ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü 

iade etmesi gerekir. 



   
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir 

yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına 

izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların 

tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

• Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 

arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve 

muhteva sınırı olmadan, eser sahibinin ismi belirtilerek Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 

yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu 

için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir. 

 

FOTOĞRAFLARIN VEYA AFİŞLERİN GÖNDERİLMESİ 

• Fotoğraflar info@oka.org.tr adresine gönderilecektir. 

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi “AD SOYAD_OKUL” formatında yazılmalı, isimde Türkçe 

karakterler kullanılmamalıdır. 

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, JPG/JPEG formatında kaydedilmelidir. 

• Ödül alan fotoğrafların 75 cm x 50 cm ebadında baskı alınabilecek büyüklükteki orijinal dijital 

ham (raw) halleri talep edilecektir. 

• Fotoğrafların gönderilmesinde yaşanacak olası sorunlar için info@oka.org.tr veya 

elif.muratoglu@oka.org.tr adreslerine mail göndererek veya telefon ile kuruma ulaşılmalıdır. 

 

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURUSU 

• Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. 

• Yarışmada başarılı olan eserler Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın kurumsal web sitesinde 

(www.oka.org.tr), “Duyurular” sekmesinde sitesinde yayımlanacaktır. 

• Yarışma sonuçlarının açıklanmasını takip eden 1 hafta içinde ödül sahipleri ile iletişime geçilerek, 

ödülleri ellerine ulaştırılacaktır. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Son Başvuru tarihi: 16 Nisan 2021 

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 23 Nisan 2021 

Sonuçların Açıklanması: 28 Nisan 2021 

 

mailto:info@oka.org.tr
mailto:info@oka.org.tr
mailto:elif.muratoglu@oka.org.tr

