Türk Nöroloji Derneği (TND)
Türkiye Beyin Yılı “ Beyin ve İnsan ” Temalı
Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Konusu ve Amacı:
Avrupa, 2014 yılını Beyin Yılı olarak belirlemiş ve bu çerçevede pek çok etkinlik düzenlenmektedir. Bu
etkinliklere paralel olarak hareket etmek amacı ile Avrupa Nöroloji Derneği’nin bir üyesi olan Türk Nöroloji
Derneği koordinatörlüğünde, Hasta ve Uzmanlık Dernekleri temsilcileri ile oluşturulan Türkiye Beyin
Aksiyon Grubu kurulmuş ve 2014 yılı Türkiye’de de “Beyin Yılı” olarak kabul edilmiştir.
Türkiye Beyin Yılı’nın amacı;
1. Beyin ve merkezi sinir sistemi ile ilgili bilgilendirme oluşturmak, insanların zihinsel gelişimlerini,
davranışlarını değiştirecek olumlu girişimler yaratmak ve beyin sağlığını koruyucu ve geliştirici
ilerlemelere aracılık etmek;
3. Hedef kitlelerde beyin sağlığı ve zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi konusunda olumlu, güçlü bir
farkındalık oluşturulmasını sağlamak;
4. Hedef kitlelerin davranışlarını değiştirecek girişimler yaratmak, sağlıkta yanlış bilinenlerin
düzeltilmesine katkıda bulunmak;
5. Daha genç yaşlardan itibaren toplumun bilinçlendirilmesini ve genç neslin bu konudaki duyarlılığının
artırılmasını sağlamak;
6. Farkındalık yaratma ve algı değişimine yönelik faaliyetler ile toplumda olumlu bir kültür oluşturulması
ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda “İnsan ve Beyin” konseptini içeren bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.
Yarışma beyine yönelik sanat ürünlerini ortaya koymaya fırsat vererek, güzel sanatlara ilgiyi artırmak ve
yaratıcılığın önemine vurgunun yapılması teşvik etmek amacıyla ve konunun önemini kavrayabilmeleri
amaçlanmaktadır.
Katılımcıların çekecekleri, “İnsan ve Beyin” konulu fotoğrafların buluşmalarını betimleyen kadrajlar,
yarışmamızın konusu dahilinde değerlendirilecektir.
Katılım Şartları:
• Yarışmaya Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci derece yakınları dışında, 14 yaşını doldurmuş herkes,
katılabilir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya başvuran her katılımcı, eserlerinin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğraflarının kaydedildiği
CD/DVD veya flash bellek/taşınabilir bellek'te veya info@noroloji.org.tr adresine online gönderebilecektir.
• Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
• Fotoğraflar renkli veya siyah/beyaz olarak sunulabilecektir.
• Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve en yüksek
sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.
• Fotoğraflara verilecek isim; yarışmacının kullanacağı 5 rakamdan oluşan Rumuz ve ardından sıra
numarası olarak hazırlanmalıdır. Örneğin; RUMUZ-1.jpg , RUMUZ-2.jpg , ... , RUMUZ-4.jpg gibi.
• Teslim edilen/gönderilen fotoğrafların çekim tarihi 01.01.2014 tarihinden eski olmamalıdır.
Eserlerin Gönderilmesi:
• Fotoğraflar bir CD/DVD veya flash bellek/taşınabilir bellek'e kaydedilecektir. Fotoğrafların kayıt sırası ve
isimleri Katılım Formu’ndaki kayıtlarla uyumlu olmalıdır.
• CD/DVD veya taşınabilir bellek'in üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
• Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir (18
yaşından küçük olanların Katılım Formu’ndaki veli izni kısmını da velisine imzalatması gerekir).

• Katılım Formu bir zarfa konularak üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
• CD/DVD veya taşınabilir bellek ve katılım formunun içinde bulunduğu üzerinde sadece rumuz yazılı zarf,
postada hasar görmeyecek şekilde ayrı bir zarf içinde paketlenip aşağıdaki adrese posta/kargo/kurye ile,
teslimat en son, son katılım tarihi saat 17.00’de olacak biçimde gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
Posta/Kargo/Kurye gecikmesinden ve olası hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir.
Türk Nöroloji Derneği
Kızılırmak Mahallesi 1446. Cadde
Alternatif Plaza 12/7 Çukurambar-Ankara
Telefon: 0312 435 59 92
Diğer Hususlar:
• Gönderilen CD/DVD veya taşınabilir bellekler katılımcılara geri gönderilmeyecek; TFSF temsilcisi
gözetiminde imha edilecektir.
• Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte TND’ne
ait olacaktır. Bu eserler TND’nin arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler TND tarafından
kitap, katalog, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla
kullanılabilir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif
hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
• Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını,
diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; haklarında kural
ihlali işlemi uygulanır. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı
doğurmaz.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye
ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan (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.
• Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf
konmayacaktır.
• Yarışmada ödül alan eserler www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak
2014 kitabında kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.
• Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile):
Emel Karakozak
Filiz Koç
Halil Nadir Ede
Sadık Demiröz
Fahir Öztürk
Taşkın Duman
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyenin bir araya gelmesi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Yunus Topal

Ödüller:
1.lik Ödülü

: I-Pad Tablet

2.lik Ödülü

: 300.- TL değerinde kitap çeki

3.lük Ödülü

: 250.- TL değerinde kitap çeki

Yarışma Takvimi:
Son Başvuru tarihi

: 15 Ekim 2014 saat 17.00

Seçici Kurul Değerlendirmesi

: 25 Ekim 2014

Sonuçların Açıklanması

: 26 Kasım 2014 Antalya

Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl

: 26 Kasım 2014 Antalya

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu:
Yarışma sonuçları basın yoluyla, http://www.noroloji.org.tr, http://www.turkiyebeyinyili.org ve
http://www.tfsf.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek
törende takdim edilecektir.
İletişim:
Nöroloji Derneği
İlgili: İdil Özyurt
Adres: Kızılırmak Mahallesi 1446. Cadde
Alternatif Plaza 12/7 Çukurambar-Ankara
Tel

: 0312 435 59 92

E-posta

: info@noroloji.org.tr

Yarışmamız, Nöroloji Derneği tarafından düzenlenmekte olup Türkiye Beyin Aksiyon Grubu tarafından
organize edilmiştir.
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/038 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(TFSF 2014/038)

Türk Nöroloji Derneği (TND)
Türkiye Beyin Yılı “Beyin ve İnsan” Temalı
Fotoğraf Yarışması
Katılım Formu
Katılımcının
Rumuz

:

Ad(lar)ı

:

Soyadı

:

E-posta

:

Telefon

:

Cep Telefonu

:

Adres

:


@

Fotoğrafın
Rumuz

Sıra
No

Adı

1
2
3
4
Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.
Tarih:
İmza:

(18 yaşından küçükler için veli oluru)
Çocuğumun söz konusu yarışmaya katılmasına izin veriyorum.
Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:
İmzası:

Türk Nöroloji Derneği
Kızılırmak Mahallesi 1446. Cadde
Alternatif Plaza 12/7 Çukurambar-Ankara
Telefon: 0312 435 59 92

Çekildiği Yer / Tarih

