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"Akçakoca Senin Gözünden Daha Bir
Güzel" Adlı Fotoğraf Yanşması

onĞırııı,ı YERLERİNE

iıimiz Akçakoca ilçesinin kültürel ve doğal zenginliklerini fotoğraf sanatçılarının objektifinden

görmek, çalışmalarını desteklemek ve ilçenin tanıtımına katkı sağlayarak ulusal düzeYde bilinirliğini

artırmak amacıyla, Akçakoca Kaymakamlığı, Düzce İl l<Ulttlr ve Turizm Müdürlüğü ve Akçakoca

Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Düzce Üniversitesi teknik desteğinde "Akçakoca Senin Gözünden

Daha Bir Güzel" adlı fotoğraf yarışması düzenlenıniştir.

2 Haziran 2023 son başvuru tarihi olan "Akçokoca Senin Gözünden Dalıa Bir Güzel" adlı

fotoğraf yarışmanın katılım şartları ve başvuru sayfasına 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren

https : //vatandas. ktb. gov. tr/ adresinden ulaşılabilecektir.

İlgili yarışınaya ait hazırlanan cluyuru ııetni ve afiş, İlinizde bulunan Kaınu Kuruıır ve

Kuruluşlarının internet sayfaları ve sosyal medya platformlarında duyurusu yapılabİlnresİ an'ıacıYla

y azımız ekinde gönderi lmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mustafa CAN
Vali a.
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1 - Fotoğraf Yarışması Duyuru Metni (l Sayfa)

2 - Fotoğraf Yarışması Afişi (l Sayfa)
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"Akçakoca Senin Gözünden Daha Bir Güzel"
Fotoğraf Yarışmasınu Tüm Fotoğraf Severleri Bekliyoruz...

Sizleri Akçakoca'da misafir etmeye; muhteşem doğası, kültürel zenginliği,
tarihi dokusu ve eşsiz \ezzet|eri ile dolu anılarınızı bizimle paylaşmaya davet
ediyoruz.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin kültürel ve doğal zenginliklerini fotoğraf
sanatçılarının objektifinden görmek, çalışmalarını desteklemek ve ilçenin
tanıtımına katkı sağlayarak ulusal düzeyde bilinirliğini artırmak amacıyla
Akçakoca Kaymakamlığı, Düzce İü l<tlüttlr ve Turizm Müdürlüğü ve Akçakoca
Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Düzce Üniversitesi teknik desteğinde
"Akçokoca Senin Gözünden Dahu Bir Güzel" adlı fotoğraf yarışması
düzenlenmiştir.

2 Haziran 2023 tarihinde son başvurusu yapılacak olan yarışmanın
katılım şartları ve başvuru sayfasına 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren
httııs://,ş,atandaş. ktLı.gov.tri adresinden ulaşılabilecektir.
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