FORUM AYDIN “ 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması” Şartnamesi

1. YARIŞMANIN ADI ve KONUSU : “AYDIN’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI “
2. YARIŞMANIN AMACI: Yarışma; tarihçi Herodot’un betimlediği “Gökyüzünün
altındaki en güzel yeryüzü AYDIN” ilimizin dünden yarına uzanan zaman tüneli içindeki
doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraf sanatı yoluyla tespit etmek ,
geniş kitlelere ulaştırmak, bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak,
ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Aydın‘ın
tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana
çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır.
Fotoğraf sanatı aracılığı ile Aydın İl sınırları içerisindeki tarihi yapıları, doğal
güzelliklerini , yöresel festivallerini , ilçelerimize ait kültürel öğeleri, mahallelerdeki
sosyal hayatın fotoğraflanması ve kentimizin tanınıp tanıtılmasını sağlamak, kente ait
görsel bellek ve Aydın’ın hafızasını oluşturmak üzere arşiv oluşturmak, ayrıca bu
etkinlik aracılığıyla ,amatör-profesyonel ayrımı yapmadan, fotoğraf sanatı ve fotoğraf
sanatçılarının gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
3. YARIŞMA ORGANİZASYONU: FORUM AYDIN 10. Kuruluşu yılı etkinlikleri
kapsamında “AYDIN’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI “ konulu 1. Ulusal Fotoğraf
Yarışması , AYDIN ESKİ ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ ile FORUM AYDIN
tarafından organize edilmektedir. Yarışmanın yürütücülüğü de aynı kurumlarca
gerçekleştirilecektir.
4. YARIŞMA KATEGORİ/BÖLÜMLERİ: Yarışma, Dijital , Renkli ve/veya Siyah-Beyaz
olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada
değerlendirilecektir.
5. KATILIM ŞARTLARI:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Yarışma; FORUM AYDIN çalışanları, AYDIN ESKİ ESERLERİ SEVENLER
DERNEĞİ Yönetim Kurulu üyeleri ve Seçici Kurul Üyeleri ile birinci dereceden yakınları
dışında,18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
3- Yarışmaya her fotoğrafçı 01.01.2017 tarihinden sonra AYDIN il sınırları içinde
çekmiş olduğu en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
4- Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital
müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu
konuda jürinin kanaati esastır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar
(kolaj) ve HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar yarışma dışında
tutulur.Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız (drone vb.) hava araçlarının
kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
5- Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması
gerekmektedir.Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma

organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım
açısından engel teşkil etmemektedir.
6- Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş
zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
7- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, fotoğrafının
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu konudaki tüm sorumluluk
yarışmacıya aittir.
8- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına
ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
9- Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde,eserin kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
10- Kural ihlallerinde, kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her
türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum ödülü iptal
edilen kişiden sonra gelen diğer katılımcılara ayrıcalıklı bir hak tanımaz. Ödül
verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
11-Ödül ve sergilemenin olağanüstü bir durum nedeniyle iptal edilmesi halinde; iptal
durumu, aşağıdaki başvuru sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından düzeltme
yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
12-Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak FORUM
AYDIN tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için
ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, FORUM AYDIN tarafından
gerekli görülen büyüklükte baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, gerek duyulduğu
takdirde; ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
13-Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman
içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
14-Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda, Düzenleme Kurulu kararları
geçerlidir.
15-Düzenleyici kurumlar, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse
başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
17-Yarışma sonucu aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden katılımcılara duyurulacak,
ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla
bildirilecektir.
6. TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
1- Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının
FORUM AYDIN ve AYDIN ESKİ ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ yayınlarınd,a
isminin ve eser adının kullanılması şartıyla, kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul

eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için FORUM AYDIN ve AYDIN ESKİ ESERLERİ SEVENLER
DERNEĞİ izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı
FORUM AYDIN ve AYDIN ESKİ ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ ile katılımcı
fotoğrafçıya aittir.
2- Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını, yargı konusu etmeyeceğini, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder. Öte yandan eserlerin FORUM AYDIN ve AYDIN ESKİ ESERLERİ SEVENLER
DERNEĞİ dışındaki 3.kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması
sebebiyle FORUM AYDIN ve AYDIN ESKİ ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ’nin
hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
3- Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. FORUM
AYDIN
ve AYDIN ESKİ ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ katılımcıların
fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4-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.
5- Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, 7 Kasım 2018 günü saat 16.00’da
Forum Aydın’da düzenlenecek ödül töreninde teslim edilecektir. Hak sahibinin törende
bizzat bulunamadığı durumda, 2 ay içerisinde Forum Aydın Danışma’dan kimlik ibrazı
ile teslim alabilecektir. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
6- Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar FORUM AYDIN ve AYDIN ESKİ
ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ web adreslerinde ve sosyal medya (Facebook,
Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak, dilerse FORUM AYDIN ve AYDIN
ESKİ ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ tarafından katalog haline getirilebilecek,
takvim, tanıtım, reklam malzemesi olarak kulanılabilecektir.
7- Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer.
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
8. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
8.1- Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak ww.forumaydin.com/iletişim
web sayfasındaki info@forumaydin.com adresine mail yoluyla gönderilecektir.
8. 2- Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

8.3- Fotoğraflar, kenarında çerçeve (paspartu) ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
8.4 - Fotoğraflar jpg/ jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde
kaydedilerek gönderilmelidir.
8.5- Fotoğraf dosyaları; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemleri sonrasında tek
oturumda yüklenmelidir.
8.6- Fotoğraf dosya isimleri 29 karakteri geçmemelidir.
8.7 - Fotoğraf dosyalarının isimlendirilmesinde Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri
kullanılmamalıdır. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm
harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde adında geçen
harflerden, adından ve/veya soyadından tercih edilecek harfler seçilerek yazılmalıdır.
2. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt
çizgi eklenmelidir.
3. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı, toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır.
Örnek isimlendirme:
Hasan Hüseyin Öztürk’ün AYDIN Karacasu’da çektiği 1 no’lu “ Toprak Ana” adlı
fotoğrafı için; “hhtrk1 _toprak_ana” veya “Kuşadası El Heykeli” adlı 2 no’lu fotoğrafı için
“hhtrk2_el_heykeli”
Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihi itibariyle 90
(doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurul
sorumlu olmayacaktır.
9. SEÇİCİ KURUL / JÜRİ Yarışmayı düzenleyen FORUM AYDIN ve AYDIN ESKİ
ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ temsilcileri ile Adnan Menderes Üniversitesi İletişim
Bölümü Fotoğraf Öğretim Üyelerinden iki kişi ve yerel Sivil Toplum Kuruluşu Fotoğraf
derneklerinden bir kişi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacaktır. Seçici kurul en az 3
kişi ile toplanır.

10. YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlama Tarihi

: 08 Ağustos 2018

Son Katılım Tarihi

: 31 Ekim 2018 / 22.00 (TSI)

Seçici kurul değerlendirmesi

: 1 Kasım 2018

Sonuç Bildirim Tarihi

: 2 Kasım 2018

Ödül Töreni

: 7 Kasım 2018, 16.00, Forum Aydın Zeytin Meydanı

Sergi

: 13-18 Kasım 2018 Forum Aydın İncir Sokak

10.ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK : 1500 TL Hediye Çeki
İKİNCİLİK : 750 TL Hediye Çeki
ÜÇÜNCÜLÜK : 300 TL Hediye Çeki
Mansiyon (3 adet) : ( her mansiyon için) 100 TL Hediye Çeki
Sergileme : (her sergileme için) FORUM AYDIN’ dan çift kişilik sinema bileti.

DÜZENLEME KURULU: FORUM AYDIN ve AYDIN ESKİ ESERLERİ SEVENLER
DERNEĞİ
YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM:
Forum Aydın : 0 256 218 14 00 - Gülşah SEDEF
Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği : 0 532 372 26 27 - Mehmet ÖZÇAKIR ( Başkan)

