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YUNUS’TAN 
TA P D U K ’ A
İNSAN YÜZLERİ

Yarışma Sekreteryası: 
Gülben CURA - 0 222 230 13 68/136
E-mail: gulbencura@hotmail.com
Mustafa SERTTAŞ - 0 544 6442270
E-mail: mustafaserttas@hotmail.com

www.yunusemre.gov.tr
www.eskisehir.gov.tr

www.efsad.org.tr

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı

 Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz

Yunus Emre

Yunus Emre Türbesi

Tapduk Emre Türbesi

FOTOĞRAF YARIŞMASI 
VE FOTOSAFARİ

01 Mart - 22 Nisan 



AMAÇ

Yunus Emre, Türk kültür ve medeniyetine büyük katkı sağlayan 
tasavvuf erlerinden, Türk dilinin usta yorumcusu önemli bir 
halk şairidir. Yunus Emre’nin düşüncelerinin yaşatılması ve yeni 
nesillere aktarılması amaçlanmaktadır. Uzun süre yaşadığı ve 
mezarının bulunduğu Mihalıççık-Yunusemre (Sarıköy) kasabası 
ile uzun müddet dergâhında kaldığı Tapduk Emre’nin mezarının 
bulunduğu Nallıhan-Emrem Sultan köyü güzergâhı ve çevresinde 
bulunan yerleşim yerlerinde, yani Yunus Emre’nin kendisini 
bulduğu mekânlarda, fotoğraf sanatının imkânlarıyla bölge 
insanının yüzlerinde Yunus Emre’yi ve O’nun insan anlayışını 
bulmak hedeflenmektedir.

 Böylece Yunus Emre ile Tabduk Emre  yeniden buluşturulacaktır. 

KONU

Yunus Emre’nin uzun süre yaşadığı Mihalıççık İlçesi ile dergahında 
kaldığı Tabduk Emre’nin mezarının bulunduğu Nallıhan İlçesi ve 
bu ilçelere bağlı diğer yerleşim yerlerinden insan manzaraları.

KATILIM ŞARTLARI

1. Fotoğraf Yarışmasına jüri üyeleri ve birinci dereceden yakınları 
katılamaz. 

2. Yarışma başvuruları 01 Mart - 10 Nisan 2012 tarihleri arasında  
gulbencura@hotmail.com adresine yapılacaktır. 01 Mart 2012 
tarihinden önce çekilen fotoğraflar ile EXIF bilgileri olmayan veya 
okunamayan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. Çekimler dijital makinelerle gerçekleştirilecek, değerlendirme 
sayısal (dijital)  ortamda olacaktır. 

4. Fotoğraflar organizasyon komitesine sayısal ortamda (CD, Flash 
Bellek, hafıza kartı, v.b) teslim edilecek, gerektiğinde fotoğrafların 
çekim bilgileri için orijinal dosyası istenebilecektir. 

5. Eserler 300 dpi çözünürlükte, uzun kenar 70 cm’den fazla, kısa 
kenar 20 cm’den az olmayacak şekilde JPEG formatında teslim 
edilecektir. 

6.Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarih ve 
saatinden sonra ulaşacak eserler değerlendirme dışı bırakılır. 
Posta,  kargo ve elden teslim edilecek  eserler katılım  formunda 
belirtilen adrese teslim edilecek olup,  meydana gelecek  gecikme 
ve kayıplardan Eskişehir Valiliği sorumlu olmayacaktır.

7. Fotoğraflar siyah beyaz ya da renkli olabilecek, her katılımcı en 
fazla 5 eserle başvuruda bulunacaktır.

8.Fotoğraflara isim, imza yazılmayacak, sadece fotoğrafların 
dosya numarası yerine yarışmacının kimliğinden ipucu vermeyen 
bir rumuz ve sıra numarası yazılacaktır.(Ör: İMG_5548 yerine 
12345-5 gibi) Katılımcının kimlik bilgileri kapalı bir zarf içerisinde 
fotoğraflarla birlikte teslim edilecektir. Bu zarflar dereceye giren 
eserler tespit edildikten sonra açılacaktır.

Öğr. Gör. Erdem ÇETİNTAŞ (Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık 
Kulübü Akademik Danışmanı)

Ar. Gör. Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY (Anadolu Üniversitesi-
EFSAD)

Memiş İNAN (Eskişehir Valiliği-Yunus Emre Kültür, Sanat ve 
Turizm Vakfı ) 

Prof. Dr. Simber Rana Atay ESKİER  (Dokuz Eylül Üniversitesi - 
Güzel Sanatlar Fakültesi)   

*İsimler alfabetik sırayla yazılmıştır. 

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Eskişehir Valiliği, Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve 
Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği

YARIŞMA TAKVİMİ

Fotoğrafların Teslimi : 22 Nisan 2012 Pazar, 17:00’ye kadar 
Jüri Değerlendirme: 24 Nisan 2012 Salı
Sonuçların Açıklanması: 25 Nisan 2012 Çarşamba
(Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eskişehir 

Fotoğraf  Sanatı Derneği İnternet Siteleri )
Sergi ve Ödül Töreni :02 Mayıs 2012 Çarşamba Saat 17:30 Devlet 

Güzel Sanatlar  Galerisi

FOTOSAFARİ

Fotosafari 20-21-22 NİSAN 2012 Tarihlerinde yapılacaktır. 
Safariye katılacak olanların başvuru formunda katılma taleplerini 
belirtmeleri gerekmektedir. 

Safariye katılımcı taleplerinin yoğunluğu durumunda katılımcılar 
organizasyon komitesi tarafından belirlenecektir. Komisyonca 
tespit edilen katılımcıların isimleri 15 Nisan 2012 tarihine kadar  
Eskişehir Valiliği ve EFSAD’ın internet sitelerinde açıklanacaktır. 

Numaralandırılmış yarışmacı kimlikleri kayıt masasında teslim 
edilecek olup numaralandırma kayıt başvuru sırasına göre 
yapılacaktır. 

Safari için araçlar Eskişehir Valiliğince temin edilecek olup, diğer 
ihtiyaçların karşılanması konusunda  Komite tarafından yardımcı 
olunmaya çalışılacaktır. 

İsteyen katılımcılar safariye  kendi araçları ile katılabileceklerdir 
Safariye katılanlara bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri 

Anadolu Üniversitesi Fotoğraf Kulübü ve EFSAD tarafından 
görevlendirilecek elemanlar tarafından yapılacaktır. 

Not:Fotosafari ile ilgili hava koşulları gibi mücbir sebeplerden 
kaynaklanacak  değişiklikler Eskişehir Valiliği ve EFSAD’ ın internet sitelerinden 
duyurulacaktır.

9. Katılım için başvuru formu doldurulacaktır. Başvuru formu 
www.eskisehir.gov.tr ana sayfasından indirilebilir. Başvuru 
formları 01 Mart 2012 tarihinden itibaren Yarışma Sekretaryasına 
gönderilecektir.

10. Fotoğraflarda hiçbir müdahale olmayacaktır.
11.Yarışmaya gönderilecek eserler başka yarışmalarda 

kullanılmamış olmalıdır.
12.Yunus’ tan Tabduk’ a İnsan Yüzleri Fotoğraf Yarışmasına katılımcı 

olmak için fotosafariye katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Katılımcılar 01 Mart 2012 tarihinden itibaren,  ilan edilen yarışma 
konusuna yönelik çekimlerle yarışmaya katılabilirler.

13.Yarışmaya gönderilen fotoğrafların tüm sorumluluğu eser 
sahibine aittir. Eskişehir Valiliği veya uygun göreceği kurum ve 
kuruluşlar yarışmaya gönderilen tüm eserlerin kullanım hakkına 
sahiptir. Eserler ayrıca bir telif ücreti ödenmeden sanatçının isminin 
belirtilmesi şartıyla sergide, albüm, dergi, katalog, broşür, kitap, 
afiş ya da görsel medyada, Eskişehir Valiliğince uygun görülecek 
internet sitelerinde kullanılabilir.

14.Yarışmacı eserin kendisine ait olduğunu başvuru formunu 
gönderdiği andan itibaren beyan etmiş sayılır. Eserin kendisine 
ait olmadığı, herhangi bir eserden yararlandığı, uyarlama olduğu 
yarışma süresince veya yarışmadan sonra anlaşılması durumunda 
verilen ödül geri alınır ve yarışmadan diskalifiye edilir. Böyle 
bir durumla karşılaşılması halinde tarafların ve üçüncü kişilerin 
uğrayacağı zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk 
katılımcıya aittir. Eskişehir Valiliğinin yazar hakkında dava açma 
hakkı saklıdır.

15.Yarışma şartnamesini okuyup başvuru formunu dolduran eser 
sahipleri bu hükümleri kabul etmiş sayılır.

ÖDÜLLER

1.lik ödülü : 3.000 TL
2.lik ödülü : 2.000 TL
3.lük ödülü : 1.000 TL
Sergileme: 30 adet (Fotoğraf başına 100 TL)

YARIŞMA SEKRETERYASI

Gülben CURA - 0 222 230 13 68/136
E-mail: gulbencura@hotmail.com
Mustafa SERTTAŞ-0 544 6442270
E-mail: mustafaserttas@hotmail.com

JÜRİ ÜYELERİ (*)

Ali Osman GÜL (İl Kültür ve Turizm Müdürü)
Birol KAYRAK (EFSAD)
Prof. Dr. Cengiz ÇETİN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Fotoğrafçılık Kulübü Sorumlusu)


