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İstanbul (http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber/) Hepimizin

Girişimi, “İstanbul Hiçbirimizin” yarışmasını başlattı. “Değişen

İstanbul'da sen neyi kaybetmek istemiyorsun?” sloganıyla yola çıkan

yarışmaya katılmak için, değişmesini istemediğiniz bir şeyin fotoğrafını

çekip göndermek yeterli. Instagram üzerinde #istanbulhiçbirimizin

hashtag’iyle paylaşım yapacak ya da fotoğraflarını

info@istanbulhepimizin.org’a gönderecek yarışmacıların 20 Şubat’a

kadar vakti var.

Yarışma sonunda birinciye LG G3 telefon verilirken, dereceye girenler de

Ara Güler, İpek Akpınar, Levent Erden, Murat Germen ve Selva

Gürdoğan’dan oluşan jüriyle buluşma fırsatını elde edecek. İlk 50’ye

girenlere sergi, ilk 100’e girenlere ise ilk 100’e seçilen fotoğrafların bulunduğu bir kitap

(http://kitap.radikal.com.tr) hediye edilecek.

Yarışmayla ilgili daha fazla bilgi için İstanbul Hepimizin (http://istanbulhepimizin.org/hepimizin.php ) internet

(/index/Internet) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
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İstanbul Hiçbirimizin yarışması başladı
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İstanbul Hepimizin Girişimi, ödüllü

bir fotoğraf yarışması başlattı.

İstanbul Hiçbirimizin adlı yarışmaya

katılım için son gün 20 Şubat.
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Hollanda Dışişleri Bakanı'nı şoke eden gözaltı
(http://www.radikal.com.tr/politika/hollanda_disisleri_bakanini_sok_eden_gozalti-
1266535)

Halil Altındere Berlinale jürisinde
(http://www.radikal.com.tr/kultur/halil_altindere_berlinale_jurisinde-
1265993)

Bollywood oyuncusu: Çıplak fotoğraflarımı

yayınlarım
(http://www.radikal.com.tr/hayat/bollywood_oyuncusu_ciplak_fotograflarimi_yayinlarim-
1266461)

1600 TL Taksitle 2+1
Ev

Innovia'da Kira Öder Gibi Ev Alın
Sadece %10 peşin ve "0" Faiz!

Politika
(http://www.radikal.com.tr/politika/)

(http://www.radikal.com.tr/politika/hollanda_disisleri_bakanini_sok_eden_gozalti-
1266535)

Sinema
(http://www.radikal.com.tr/sinema/)

(http://www.radikal.com.tr/kultur/halil_altindere_berlinale_jurisinde-
1265993)

Hayat
(http://www.radikal.com.tr/hayat/)

(http://www.radikal.com.tr/hayat/bollywood_oyuncusu_ciplak_fotograflarimi_yayinlarim-
1266461)

Spor
(http://www.radikal.com.tr/spor/)

Takip Et

Arama Blog (http://blog.radikal.com.tr/) Kitap (http://kitap.radikal.com.tr/) Galeri (http://www.radikal.com.tr/fotogaleri/)

WEBTV (http://webtv.radikal.com.tr/)

837bBeğen Takip et (https://tr.foursquare.com/radikal)

Murat

javascript:;
javascript:;
http://blog.radikal.com.tr/
http://www.radikal.com.tr/hayat/bollywood_oyuncusu_ciplak_fotograflarimi_yayinlarim-1266461
javascript:main.articleUpDown('down');
http://www.radikal.com.tr/kultur/halil_altindere_berlinale_jurisinde-1265993
http://www.radikal.com.tr/kultur/oscarin_yabancilari_ayaginiza_geliyor-1265545?scenario_id=ilgiliHaberRadikal&action=click&label=HaberDetay3&widget_id=2602978663053363
http://www.radikal.com.tr/kultur/game_of_thronesda_genc_kralice_cerseiyi_o_oynayacak-1265791?scenario_id=ilgiliHaberRadikal&action=click&label=HaberDetay2&widget_id=2602978663053363
http://www.radikal.com.tr/kultur/oscarin_yabancilari_ayaginiza_geliyor-1265545?scenario_id=ilgiliHaberRadikal&action=click&label=HaberDetay3&widget_id=2602978663053363
http://www.radikal.com.tr/kultur/
http://www.radikal.com.tr/politika/hollanda_disisleri_bakanini_sok_eden_gozalti-1266535
http://www.radikal.com.tr/ekonomi/
http://www.radikal.com.tr/spor/
http://www.radikal.com.tr/index/Internet
javascript:main.articleUpDown('up');
http://www.radikal.com.tr/politika/
http://kitap.radikal.com.tr/
http://www.radikal.com.tr/hayat/
http://istanbulhepimizin.org/hepimizin.php
http://www.radikal.com.tr/
http://www.radikal.com.tr/
http://www.radikal.com.tr/politika/
http://www.radikal.com.tr/otomotiv/
http://www.radikal.com.tr/turkiye/
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/
http://www.radikal.com.tr/kultur/f_istanbul_tim_burtonla_aciliyor-1265286?scenario_id=ilgiliHaberRadikal&action=click&label=HaberDetay1&widget_id=2602978663053363
http://www.radikal.com.tr/kultur/game_of_thronesda_genc_kralice_cerseiyi_o_oynayacak-1265791?scenario_id=ilgiliHaberRadikal&action=click&label=HaberDetay2&widget_id=2602978663053363
http://www.radikal.com.tr/otomotiv/vw_tomtomu_secti-1266036?scenario_id=ilgiliHaberRadikal&action=click&label=HaberDetay4&widget_id=2602978663053363
http://www.radikal.com.tr/otomotiv/vw_tomtomu_secti-1266036?scenario_id=ilgiliHaberRadikal&action=click&label=HaberDetay4&widget_id=2602978663053363
http://webtv.radikal.com.tr/
http://www.radikal.com.tr/sinema/
javascript:void(0);
http://www.radikal.com.tr/radikalist/
http://www.radikal.com.tr/politika/hollanda_disisleri_bakanini_sok_eden_gozalti-1266535
http://www.radikal.com.tr/yerel_haberler/
http://www.radikal.com.tr/kultur/halil_altindere_berlinale_jurisinde-1265993
http://www.radikal.com.tr/spor/
javascript:;
http://www.radikal.com.tr/hayat/bollywood_oyuncusu_ciplak_fotograflarimi_yayinlarim-1266461
http://www.radikal.com.tr/hayat/
javascript:;
http://kitap.radikal.com.tr/
http://www.radikal.com.tr/kultur/
http://www.radikal.com.tr/dunya/
http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber/
http://www.radikal.com.tr/kultur/f_istanbul_tim_burtonla_aciliyor-1265286?scenario_id=ilgiliHaberRadikal&action=click&label=HaberDetay1&widget_id=2602978663053363
https://tr.foursquare.com/radikal
http://www.radikal.com.tr/
http://www.radikal.com.tr/fotogaleri/

