Aydem Elektrik
2. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Konu: “Enerjinin Karesi”
Yarışmanın Bölümleri:
Yarışma, Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
Yarışma Katılım Sartları:


Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar 2010-2015 yılları arasında Aydın, Denizli, Muğla,
İzmir ve Manisa illeri ve ilçelerinde görüntülenmiş; ayrıca elektrik, ışık ve enerji temalarını
taşıyor olmalıdır.



Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.



Yarışma, Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. çalışanları, seçici kurul üyeleri ve TFSF
temsilcisi dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.



Yarışmaya katılım ücretsizdir.



Yarışma Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafların, TFSF’nin
http://tfsfonayliyarismalar.org/
web tabanı üzerinden online (çevrimiçi) olarak yüklenmesi biçiminde gerçekleştirilecektir.



Baskı, CD/DVD olarak ve e-posta ile gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.



Yarışmaya en fazla 4 (dört) eser gönderilebilir. Bu eserler Siyah-Beyaz ya da Renkli
olabilir.



Yarışmaya katılan eserlerin daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir
yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın diğer
bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, kural ihlali işlemi

uygulanır; anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir.
Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı
doğurmaz. Ödül boş bırakılır.


Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.



Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya
kabul edilir.



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. Ayrıca bu durum kural ihlali
sayılır.



Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli
izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.



Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.



Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve
muhteva sınırı olmaksızın, kurumun tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz
olarak kullanabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için basın organlarında da eser
sahibinin ismi ile birlikte kullanılabilir. Söz konusu eserlerin kullanım hakkı eser sahibine
de ait olacaktır. Katılımcı, bu koşullarla ilgili olarak firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak
talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.



Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır;



Ödül ve sergileme almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir
fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan
kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.



Ödül ve sergileme alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği; kral
ihlali yaptığı anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.



Kural ihlali suçu işleyen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri
gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci
defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men
edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.



AYDEM Elektrik, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.



Yarışmada ödül ve
http://www.aydem.com/

sergileme alan eserler, AYDEM Elektrik AŞ’nin
ile TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
ve

http://www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve ödül alan eserler TFSF yayını olan
Almanak 2015’te kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.


Bu yarışmaya katılanlar, tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:


Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.



Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.



İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon
linkinin tıklanması ile olacaktır.



Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.



Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.



Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.



Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde
kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.



Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ,
Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.



Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:



1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).



2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya erily gibi).



3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).



4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt
çizgi eklenmelidir ( _ ).



5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğraf çekildiği yerin adı ve yılı, toplam karakter sayısını
geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_kula_2014.jpg” veya
“TRomeryD2_karsiyaka_2015.jpg” gibi…



İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.



Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için AYDEM Elektrik sorumlu
olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlama Tarihi

: 02 Ocak 2015

Son Katılım Tarih

: 29 Mart 2015 Pazar saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı

: 03 Nisan 2015

Sonuç Bildirim Tarihi

: 06 Nisan 2015

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi

: 20 Nisan 2015

Ödüller:
Birincilik

: 4000.- TL

İkincilik

: 3000.- TL

Üçüncülük

: 2000.- TL

Mansiyon (3 adet)

: 500.- TL

Sergileme (En fazla 30 eser)

: 100.- TL

Jüri Üyeleri (Ada göre alfabetik sırayla):
Alaattin GÜRIRMAK

Gazeteci - Yazar

Alahattin KANLIOĞLU

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.

Gizem DAĞ

Aydem Elektrik

Gökhan Tüfekçi

Aydem Elektrik

Ömer GEMİCİ

Fotoğraf Sanatçısı

Jüri, en az üç üyenin katılımı ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI
Yarışma Sekreteryası:
Baran ÖLEKLİ
Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. Kurumsal İletişim Birimi
Üniversite caddesi No: 57 Bornova-İZMİR
Telefon

: 0232 477 26 00 (Dahili 2888)
0530 100 34 22

E-posta

: iletisim@aydem.com

FOTOĞRAF YÜKLEME ADRESİ:
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/033 no ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(2014/033)

