TFSF adına AFSAD
“AFSAD Fotoğraf Çalışmaları Yarışması”
Yarışmanın Konusu: Serbest
Yarışmanın Amacı:
1- AFSAD katılımcılarının fotoğraf üretimini desteklemek.
2- TFSF fotoğraf yarışmalarına internet üzerinden katılım sırasında oluşan
problemleri en aza indirmek amacı ile yarışma otomasyonu çalışmasına katkıda
bulunmak. TFSF'nin yeni uygulaması ile yarışma katılımcıları için bütün işlemlerin
bilgisayar ortamında bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda,
AFSAD 3. Kur eğitimini halen almakta olan ve geçmişte almış olan katılımcılarına
açık ve bu sistemin eksiklilerinin giderilmesini amaçlayan bir fotoğraf yarışması
düzenlenmesine karar verilmiştir.
Yarışmaya katılımınız sonrasında TFSF’ye (yarisma@tfsf.org.tr) sistem ile ilgili
(kayıt kabul işlemleri, yüklemede karşılaşılan sorunlar, mükerrer yüklemeler,
yarım kalan yüklemelerin tamamlanması veya yeniden yükleme sorunları vb) geri
bildirim vermeniz bundan sonraki yapılacak yarışmalar için önem taşımaktadır.
Genel Katılım Şartları:
1) AFSAD YK üyeleri, yarışma sekreteri, seçici kurul ve TFSF temsilcileri
dışında, AFSAD 3. Kur eğitimi almakta olan ve mezunları katılabilir.
2) Sergiye 4 (dört) fotoğraflık konu, biçim veya teknik bütünlüğü olan
çalışmalarla katılınır.
3) Fotoğraflar belgesel veya kurgusal olabilir. Her tür teknik serbesttir.
4) Katılımcı, sergiye gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gönderilen fotoğrafların tamamı
katılımcı tarafından çekilmiş olmalıdır.

Sergiye gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler yarışmadan ihraç edilir. Böyle bir
durumdan dolayı doğabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu
katılımcıya aittir.
Yarışmaya katılan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan her türlü kazanımları geri alınır; yerine başka bir eserin seçilmesi
zorunluğu yoktur. Yarışma iptal edilmez. Durumdan TFSF bilgilendirilir.
Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma
İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan
gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu sergiye katılamazlar.
Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali
yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
5) Katılımcılar fotoğrafları dijital olarak göndereceklerdir.
Fotoğraflar, bölüme göre sayısal veya sayısal hale getirilmiş renkli ve siyah beyaz
olabilir. Dosyaların JPG formatında minimum 8 sıkıştırma ve dosyaların boyutları
1 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
6) Yarışma sonucu TFSF’nin www.tfsf.org.tr adresinde duyurulacaktır. Ayrıca
ödül alan fotoğraflar TFSF’nin www.tfsf.org.tr adresinde yayınlanacak ve TFSF
yayını Almanak 2014 kitabında kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.
Dosyaların İsimlendirilmesi:
Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “tr”)
Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır
(Örneğin Ali Dereoğlu için alid veya alide veya dali gibi).
Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (R= renkli, S= siyah beyaz)
Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt
çizgi eklenmelidir ( _ ). İstenirse fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek
şekilde yazılmalıdır (zorunlu değil).
Örnekler:
tralideR1.jpg, trdaliS3.jpg, ...
tralideR1_ucan_adam.jpg, tralideR2_ucamayanadam_jpg, ...
Yarışma Takvimi:

Yarışma İlan Tarihi

: 27 Şubat 2014

Yarışma Başlangıç Tarihi

: 07 Mart 2014

Yarışma Son Katılım Tarihi

: 17 Mart 2014 (Saat 23.59)

Jüri Toplanma Tarihi

: 22 Mart 2014 (Saat: 11.00)

Sonuçların Açıklanması

: 25 Mart 2014

Yarışma Yükleme Sayfası:
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/anasayfa.asp
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
Ödüller (Her bölüm için):
Her iki kategoride başarılı bulunan ilk 3 çalışmaya
TFSF Eğitim Seti + Almanak Seti + 2 adet AFSAD yayını
TFSF Eğitim Seti + Almanak Seti + 2 adet AFSAD yayını
TFSF Eğitim Seti + Almanak Seti + 2 adet AFSAD yayını
Sergileme (En fazla 25 fotoğraf)
Bölümler:
Renkli Bölüm (En fazla 4 (dört) fotoğraf): Konusu serbest, birbiriyle ilgili, içerik,
teknik veya biçim bütünlüğü olması gerekmektedir.
Siyah-Beyaz Bölüm (En fazla 4 (dört) fotoğraf): Konusu serbest, birbiriyle ilgili,
içerik, teknik veya biçim bütünlüğü olması gerekmektedir.
Değerlendirme Kurulu:
Mustafa ERTEKİN
Mebrur HATUNOĞLU
Özcan ŞİŞMAN
İsa ÖZDEMİR
Can GAZİALEM

Gürel KUTLULAR
Atakan BAYKOÇAK
Değerlendirme Kurulu, kurul sayısının yarısından bir fazla üye sayısının katılımıyla
(4 üye) toplanacaktır. Değerlendirme kurulu halka açık olarak belirlenen gün ve
saatte toplanacaktır.
TFSF Temsilcileri: Yunus TOPAL – Kamuran FEYZİOĞLU
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF
2014/016 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcileri bulunacaktır.

(2014/016)

