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RURITAGE Fotoğraf Yarışmasına Katılın! 
 

14 Temmuz 2020 

 

Gediz-Bakırçay Havzası’nda yer alan Bergama, Kınık ve Dikili’yi özel kılan nitelikleri 
dünyaya göstermek ister misiniz? O halde RURITAGE Fotoğraf Yarışması’na katılın! Doğal 
ve kültürel miras potansiyellerini vurgulamak için yerel topluluklara eşsiz bir fırsat 
yaratıyoruz! 

Fotoğraf Yarışması, kırsal alanların benzersiz nitelikteki yerel kültürel ve doğal 
miraslarının geliştirilerek yenilenmesini teşvik etmeyi ve sürdürülebilir kalkınma 
“laboratuvarı” olarak kırsal alanları dönüştürmeyi amaçlayan Avrupa araştırma projesi 
RURITAGE kapsamında düzenlenmektedir.  

Projenin başından itibaren Rol Modeller ve Uygulayıcılar (RM: Rol Models, R:Replicator)  
olarak on dokuz kırsal alan, pilot bölge olarak seçilmiştir. On üç Rol Model ve altı 
Uygulayıcı arasından İzmir, R6 kodu ile birlikte Gediz-Bakırçay Havzası Entegre Peyzaj 
Yönetim modeli kurgusuyla “İzmir Jeoparkı” ismiyle yer almaktadır. İzmir proje alanı, 
havza yaklaşımı stratejisi doğrultusunda Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerini kapsamaktadır.  

Bu kırsal alanlar dışında, ek-Uygulayıcılar (Additional Replicators) çağrısından sonra on 
yedi kırsal alan daha projenin bir parçası olmuştur.  Söz konusu tüm kırsal alanlar için, 
sizleri RURITAGE Fotoğraf Yarışması’na katılmaya davet ediyoruz. 

Fotoğraf Yarışması 31 Ekim 2020 tarihine kadar düzenlenmektedir. Hem bireysel olarak 
hem de organizasyon olarak katılım sağlayabilirsiniz. Yarışmaya katılmak için kırsal 
alanda çektiğiniz fotoğrafları göndermeniz gerekmektedir. Çektiğiniz fotoğraflar hem 
kırsal bölgenizin benzersizliğini yansıtmalı hem de doğal ve kültürel mirasınızın eşsiz 
güzelliğini vurgulamalıdır. Ayrıca, fotoğraflarınızda yerel yenilenme ve kalkınma 
eylemlerinin  vurgulanması da teşvik edilmektedir. RURITAGE kapsamında bu eylemler 
altı Sistemik Yenilikçi Alan ile ifade edilmektedir: Dirençlilik, Sürdürülebilir Yerel Gıda 
Üretimi, Sanat ve Festivaller, Entegre Peyzaj Yönetimi, İnanç Turizmi ve Göç.  

RURITAGE Fotoğraf Yarışması kazananı, 2022 yılında Fransa – Paris’te gerçekleşecek olan 
proje kapanış toplantısına davet edilecektir. Yarışmaya gönderilen en iyi fotoğraflar 
UNESCO Genel Merkezinde sergilenecek; UNESCO, ICLEI Avrupa, Bolonya Üniversitesi de 
dahil olmak üzere proje ortaklarının internet sitelerinde yayınlanacaktır.  

RURITAGE Fotoğraf Yarışması hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen buraya 
tıklayınız. Yarışma hakkındaki kuralları ve önergeleri okumak için kural dokümanını 
incelemenizi öneriyoruz. RURITAGE Fotoğraf Yarışması’na katılmak için bu formu 
doldurmanız gerekmektedir.  

RURITAGE Fotoğraf Yarışması’na katılın ve kırsal bölgelerimizi özel kılanları dünyaya 
gösterin!  

RURITAGE projesi hakkında daha fazla bilgi almak için www.ruritage.eu adresini ziyaret 
edebilirsiniz. RURITAGE, 776465 sayılı hibe anlaşması kapsamında Avrupa Birliği'nin Ufuk 
2020 araştırma ve yenilik programından finanse edilmektedir. 

RURITAGE İzmir ve Fotoğraf Yarışması hakkında daha fazla ek bilgi almak için Oya 
Tabanoğlu ile otabanoglu@demirenerji.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.  

 

https://www.ruritage.eu/collaborate-with-us/ruritage-photo-contest/
http://www.ruritage.eu/
https://www.ruritage.eu/role-models/
https://www.ruritage.eu/replicator/
https://www.ruritage.eu/replicators/madra-geopark/
https://www.ruritage.eu/collaborate-with-us/ruritage-photo-contest/
https://www.ruritage.eu/collaborate-with-us/ruritage-photo-contest/
https://www.ruritage.eu/wp-content/uploads/2020/07/RURITAGE_Photo-contest_Rules.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeZBQXtD3X1mbkr4IxEPaciBF8J1DPjD1AKWyPdHpuDpPxSQ/viewform
http://www.ruritage.eu/
mailto:otabanoglu@demirenerji.com
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Yarışma ile ilgili duyurularımız için proje ortaklarının sosyal medya hesaplarını takip 
etmeyi unutmayın! 

Duyuruların yapıldığı Instagram hesaplarımız:  
 
Ruritage resmi hesap: @ruritage 
Ruritage İzmir resmi hesap: @ruritageizmir 
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi hesap: @izmirbuyuksehirbelediyesi 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü resmi hesap: @iyteedutr 
Demir Enerji resmi hesap: @demirenerji 
 

Duyuruların yapıldığı Twitter hesaplarımız:  
 
Ruritage resmi hesap: @ruritage 
Ruritage İzmir resmi hesap: @ruritageizmir 
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi hesap: @izmirbld 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü resmi hesap: @iyteedutr 
Demir Enerji resmi hesap: @DemirEnerji 
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