Adana Rotary Kulübü
12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
● Yarışma Adı: Adana Rotary Kulübü 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
● Yarışma 'Portfolyo' ve 'Serbest' kategorileri olmak üzere 2 farklı kategoride düzenlenecektir.
● Serbest Kategorisi için her bir katılımcı en az 1, en fazla 4 eser ile katılabilir. Her eser tek tek
değerlendirilir.
● Portfolyo Kategorisi için her bir katılımcı en az 3 en fazla 5 eserden oluşan bir portfolyo ile
katılabilir; eserler tek tek değil, portfolyo olarak değerlendirilecektir. Portfolyo için gönderilecek
eserlerin kendi içinde bir öyküsü olması gereklidir. Portfolyoların bir öyküyü anlatması şartıyla,
konusu serbesttir.
● Tüm kategoriler için eserler, siyah/beyaz, renkli veya karışık olabilir.
● Tüm kategoriler için her türlü teknik serbesttir.
● Adana Rotary Kulübü, katılan eserlerden birisine “Adana Rotary Kulübü Özel Ödülü”nü verir.
Seçici kurul bu ödül için değerlendirmede, Adana Rotary Kulübü Yönetimi’nin
danışmanlığından yararlanabilir.
● Altınoran Platformu, katılan eserlerden birisine “Altın Oran Platformu Özel Ödülü”nü verir.
Seçici kurul bu ödül için değerlendirmede, Altın Oran Platformu Yönetimi’nin danışmanlığından
yararlanabilir.
● Jüri Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
● Yarışmaya sadece Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/
adresinden sunulan eserler kabul edilecektir.
● Baskı, CD/DVD/Taşınabilir bellek ile elden teslim veya mail (e-posta) ile katılım kabul
edilmeyecektir.
● Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPEG formatında, (en yüksek sıkıştırılmamış kalite) 300
dpi çözünürlükte büyük boy baskıya elverecek şekilde, uzun kenarı en az 1980 pikselden
küçük olmayacak; dosya boyutu1 Mb’tan küçük ve 4 Mb'tan büyük olmayacak biçimde internet
adresine yüklenecektir.
● Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
 Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce
üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.

 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, büyük baskıya
elverecek şekilde, uzun kenarı en az 1980 pikselden küçük olmayacak, 7-12 sıkıştırma ile
kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 Fotoğrafların isimlendirilmesi: Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
 Ülke kodu ve bölüm/kategori tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.

 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Diğer ülkeler için
bakınız https://www.iso.org/obp/ui/#search ).
 Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer
Eril Yılmaz için omery veya omey veya oeyil gibi).
 Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Portfolyo > P, Serbest > Open > O).
 Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının Portfolyo > P kategorisindeki “ağaçlar” adlı 1
no’lu fotoğrafı için: TRomeryP1_agaclar.jpg, …"
 Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.

 İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda, sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr 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.
● Gönderilen 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.
● Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl
süreyle kısıtlanacaktır. Tekrarı halinde TFSF yarışma ilkeleri gereğince katılımcı TFSF onaylı
yarışmalardan süresiz olarak men edilecektir. Bu kısıtlama durumları FIAP’a da bildirilecektir.
● Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar
bu yarışmaya katılamayacaklardır.
● Jüri değerlendirmesi halka açık olacaktır. Seyirciler, jüri toplantısına eğitim amaçlı izleyici
olarak katılabilecek ama hiç bir surette yorum yapmayacaktır. Her bir jüri üyesi eserleri teknik,
öyküsel ve felsefi olarak inceledikten sonra bir puan verecektir. Yarışma sonuçları alınacak
toplam puana göre belirlenecektir.
● Tüm katılımcılara ödül almış ve sergilemeye değer bulunmuş eserlerin yer aldığı bir CD/DVD
gönderilecektir.
● Tüm katılımcılar kazanılmış olan sergileme ve puanlarını Uluslararası Organizasyonlar
tarafından onay verilmiş olması sebebi ile unvan başvurularında ilgili kurumlarda kullanabilirler.
•
Yarışmada
ödül
alan
ve
sergilenmeye
değer
görülen
fotoğraflar,
http://www.adanarotary.org.tr/ internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda
sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını
Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Ödüller:
1- Portfolyo Kategorisi
• FIAP Altın Madalya
• UPI Altın Madalya
• FIAP Gümüş Madalya
• UPI Gümüş Madalya
• FIAP Bronz Madalya

• UPI Bronz Madalya
• FIAP Mansiyonu (6 adet)
• UPI Mansiyonu (6 adet)
2- Serbest Kategorisi
• FIAP Altın Madalya
• UPI Altın Madalya
• FIAP Gümüş Madalya
• UPI Gümüş Madalya
• FIAP Bronz Madalya
• UPI Bronz Madalya
• FIAP Mansiyonu (6 adet)
• UPI Mansiyonu (6 adet)
• Adana Rotary Kulübü Özel Ödülü
• Altın Oran Platformu Özel Ödülü
• Sergileme (Toplam katılımcı sayısına göre en az en fazla %25 sergileme verilecektir)
• FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (İki kategoride toplamda en fazla sergileme alan fotoğrafçıya
verilecektir).
(Ödül sıralaması yukarıdaki düzenlemeye göre yapılacaktır.)
Yarışma Takvimi:
• Yarışmanın Başlama Tarihi : 15 Aralık 2014 (FIAP onayından sonra kesinleştirilir!..)
• Son gönderim tarihi

: 15 Mart 2015 Pazar saat 23.00 (TSI)

• Jürinin toplanması

: 21 Mart 2015 – 22 Mart 2015

• Sonuçların açıklanması

: 25 Mart 2015

• Ödül töreni

: Nisan 2015

Yarışma sonuçları; TFSF’nin www.tfsf.org.tr
ve
adresinden 25 Mart 2015 tarihinde duyurulacaktır.

http://tfsfonayliyarismalar.org/

web

Katılım Ödentisi:
Yarışmaya katılım ücreti 1 kategori için 30 TL (15 Euro / 20 USD), 2 kategori için 45 TL (20
Euro / 30 USD)’dir.
Ödemeler:
• Yarışma ücreti PayPal ile aşağıdaki adrese ödenebilir.
PayPal için e-posta adresi: mustafa@interkey.com.tr
• Ücret ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
TFSF Temsilcisi: Halil İbrahim TUTAK
Salon Başkanı:
Mustafa GÖKÇEN
Yarışma Sekreteri:
Oğuz NAR

Jüri Üyeleri (Soyadı sırasına göre alfabetik olarak):
Asıl Jüri Üyeleri:
Branislav BRKİC (EFIAP/Silver, ESFIAP)

Sırbistan Fotoğraf Fed. Başkanı

Prof. Dr. Murat Ali HERSEKLİ

(Altınoran Temsilcisi), Başkent Üniversitesi
Öğretim Üyesi, Sinematek Adana Yöneticisi

Halim KULAKSIZ (AFIAP)

Fotoğraf Sanatçısı

Ozan SAĞDIÇ

Devlet Sanatçısı

Gazi YÜKSEK

Kıbrıs Yakın
Fakültesi

Doğu

Üniversitesi

İletişim

Yedek Jüri Üyeleri:
Ahmet İhsan ÇAY

Adana Rotary Kulübü

Zeliha ERTUNÇ
Mustafa GÖKÇEN
Nazan GÖKKAYA
Nuri GURDİL
• Jüri, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanabilir.
Adres:
Adana Rotary Kulübü
Fuzuli Cad. Galeria İş Merkezi No: 140/65
Seyhan - ADANA / TÜRKİYE
Tel : + 90 322 458 33 35
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF/PAFT) tarafından 2015/014 ve FIAP
tarafından 2015/118 onay numarası ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(TFSF/PAFT 2015/014)

(FIAP 2015/118)

