
Dünya Etnospor Konfederasyonu 5. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması 
Şartname  

Festival Tarihi: 9-12 Haziran 2022  
Festival Yeri: Atatürk Havalimanı, İstanbul 
Festival Açılış – Kapanış Saatleri: 10.00 – 20.00  

1- Yarışmanın Adı: “5. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması”

2- Yarışmanın Organizasyonu: 5. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması, Dünya
Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü Dünya Etnospor
Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilmektedir.

3- Konu ve Amaç: Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporlar, oyunlar, sanatlar ve tüm
kültürel unsurları tanıtmak ve yaşatmak amacıyla düzenlenmektedir. Festivalde, atlı cirit, atlı
okçuluk, kökbörü, hedef okçuluk, yağı güreş, kuşak güreşi, aba güreşi, şalvar güreşi, mangala,
aşık oyunu, mas güreşi ve üye ülkelerin misafir sporları icra edilmektedir. Festivalde her yaş
grubundan ziyaretçiler için spor, oyun, atölye, sahne gösterileri ve kültürel aktiviteler
bulunmaktadır.

Çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirganbaşı, üç taş, beş taş, 
dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma, kaşık kukla, masal, köy 
seyirlik oyunları, koz, seksek, mendil kapmaca ve birdirbir gibi oyunlar oynama imkanı 
bulacak.  

Festival için bu yıl “yakınlık” anlamını içeren davet dili tercih edilmiştir. Ziyaretçiler bu festival 
aracılığıyla geçmişten günümüze uzanan tüm geleneksel sporları ve oyunları 
deneyimleyebilecek, geleneksel ve el sanatlarını icra edebilecek, aynı zamanda evrensel tatları 
tadabilecek. Ziyaretçiler kıl çadırlarda yaşanan oba hayatını ve çeşitli kültürlerin ritüellerini de 
yakından görme fırsatı bulabilecek. Bu yıl Etnospor Kültür Festivali sahnesi birçok evrensel 
müziğe ve gösteriye de ev sahipliği yapacak.  

Aileler, gönül rahatlığı ile katılacağı, kendi spor ve kültürel değerlerimiz ile keyifli vakit 
geçirmenin ayrıcalığını yaşayacağı Etnospor Kültür Festivali’nde, uzman eğitmenlerin 
gözetiminde ok atma, at binme, güreş tutma imkânı bulabilecek.  

Festivalde çeşitli ve oldukça heyecan verici gösteriler de yer alacak. Bölgesel halk oyunları, 
kılıç kalkan gösterileri, atlı akrobasi gösterileri ve mehteran gösterileri festivale renk katacak. 

Kategori ve Bölümler: “Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) 
kategoride ve Renkli veya Siyah Beyaz Fotoğraf olmak üzere 3 bölümlüdür. Renkli veya Siyah-
Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.  

A- Atlı Sporlar ve Atlı Gösteriler
5. Etnospor Kültür Festivali boyunca gerçekleşecek olan tüm atlı sporları ve atlı

gösterileri kapsamaktadır. 

B- Kültürel Aktiviteler ve Geleneksel Çocuk Oyunları



5. Etnospor Kültür Festivali alanında gerçekleşecek geleneksel el sanatları,
geleneksel yaşam ritüelleri, evrensel tatlar, evrensel müzikleri ve geleneksel
çocuk oyunlarını kapsamaktadır.

C- Okçuluk, Güreş ve Diğer Geleneksel Sporlar
5. Etnospor Kültür Festivali alanındaki okçuluk, güreş ve ve tüm geleneksel spor

dallarını kapsamaktadır. 

D-Festival Konsepti

5. Etnospor Kültür Festivali’ne katılan tüm ziyaretçilerin bireysel ve toplu olarak
katıldığı etkinliklerde yaşadığı coşkuyu betimleyecek bir kapsam belirlenmiştir.

Video Art 

1. Videoart yarışmasına katılacak yarışmacıların teslim edeceği videoların
çözünürlükleri 1920 x 1080, 1080 x 1920, 1080 x 1080 pixelden düşük kalitede
olmaması gerekmektedir.

2. Video içeriklerinde müzik, efekt, vb. unsurların bulundurulma zorunluluğu yoktur.
İçerikler sessiz ya da sesli olarak hazırlanabilir.

3. Yarışmada herhangi bir kamera sınırlaması bulunmamaktadır. Katılımcılar,
belirlenen formata uyan her türlü video kaydedebilen cihazla çekim yapıp, katılım
sağlayabilirler.

4. Yarışmaya katılacak videoart çalışmaları, Mp4, Avi veya mov uzantılarında kabul
edilmektedir.

5. Teknik Özellikler: Video sunumuna ait genel bir kural yoktur. Katılımcıların,
fotografik bakış açıları ve düşünce tarzını kısa video çalışmalarına aktarmaları
beklenmektedir. Fotoğraf Makinesi, drone, osmo, go pro, video kamera veya her
türlü görüntü kaydedici cihaz kullanımı serbesttir. Katılımcının adı video içeriğinde
yer alamaz. Yarışmaya katılacak video çalışmalarında süre sınırlaması
bulunmamaktadır.

5. Etnospor Kültür Festivali temasına sahip olmayan videoart çalışmaları
değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Yukarıda belirtilen hususlar dışında herhangi bir kurgusal veya estetik sınırlama
bulunmamaktadır.

4. Fotoğraf Boyutu ve Adedi: Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, en
yüksek sıkıştırılmış kalite ve 300 dpi çözünürlükte, büyük boy baskıya elverecek şekilde, uzun
kenarı en az 1920 piksel ve 30 Mb'den büyük olmayacak boyutta internet sitesine yüklenecektir.



Her bir yarışması en fazla 10 fotoğraf ile katılabilir. Sisteme yüklenecek fotoğraflar hangi 
isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur 
ve bu numaralar ile jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının 
adını göremez.   

5. Katılım Koşulları: Yarışma Türkiye genelinde herkesin katılımına açıktır. a. Katılımcılar
her kategoriye en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir. Aynı
fotoğrafın renkli ve/veya siyah-Beyaz versiyonları gönderilemez. Eserler renkli, siyah-beyaz
veya karışık olabilir. b. Jüri Üyeleri ile 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.  c.
Yarışmaya sadece yarisma.etnosporfestivali.com adresinden sunulan eserler kabul
edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.  d. Katılımcı,
yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul,
beyan ve taahhüt eder.  e. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı
halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişikliği yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.  f. Fotoğrafta nesne olarak
kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu
yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış
olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve
taahhüt etmektedirler. Etnospor bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.  g. Jüri, üye sayısının
yarısından bir fazlası ile toplanabilir.  h. Fotoğraflar yüklenirken sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde media@worldethnosport.org adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu e-mail adresi sadece fotoğraf
yükleme problemiyle ilgili kullanılabilecektir; bu mail adresine fotoğraf gönderilmesi
yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
i. Daha önce düzenlenen Etnospor festivallerinde ödül almış ve sergi için seçilmiş olan
fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz. j. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası
sorunlar için etnospor  sorumlu olmayacaktır.  l. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da
olası anlaşmazlıklarda Etnospor kararları geçerlidir.

6. Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı: Ödül ve sergileme alan fotoğraflar etnospor arşivinde
saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile etnospor tarafından
haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti
ödenmeyecektir. etnospor ödül ve sergileme alan fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı
evrakında, dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik
iletişim ve kayıt ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe
kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni
kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini
veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.  etnospor, hiçbir koşul altında,
fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez. 3 / 5 Gönderilen fotoğrafların
tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya
kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
sorumluluğu katılımcıya aittir. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç
bildirim tarihinden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir. Katılımcılar;
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu
şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.

7. Katılım Ücreti:  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

yarisma.etnosporfestivali.com
yarisma.etnosporfestivali.com


 

 
 

 

 

 

 
 
8. Ödül ve sergilemeler 
Her Fotoğraf kategori için ayrı ayrı   

1. 15.000 TL 
2. 10.000 TL 
3. 5000 TL 
Etnospor Özel Ödülü 3000 TL 
Mansiyon 2000 TL 

     10  Sergileme (her fotoğraf için) 750 TL 
 
Video Kategorisi için 
 
1. 17.500 
2. 12.500 
3. 7.500 
Özel ödül; 5.000 
Mansiyon; 3.000 
10 Sergileme; 750 
 
Fotoğraf Jüri 
İzzet Keribar 
Reha Bilir 
Mustafa Yılmaz 
Ahmet Bilal Arslan 
Samet Karagöz 
Serkan Akdeniz 
 
Video Jüri 
Mesut Karakaş 
Çağatay Dörtyıldız 
Ahmet Bilal Arslan 
 
Yarışma Takvimi 
Başvurular: 9/06/2022 
Son Başvuru: 15/07/2022 
Jüri Toplanma: 01/08/2022 
Sonuçların İlanı: 15/08/2022 
Video Sonuçların İlanı: 15/08/2022 
 


