“En Acil Fotoğraf”
ATUDER 2016 Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
1)Yarışmanın Adı: ATUDER 2016 Fotoğraf Yarışması
2) Yarışmanın Konusu: ‘En Acil Fotoğraf’
3)Yarışmanın Amacı: Acil Tıp Uzmanları Derneğinin geleneksel fotoğraf
yarışmasına katılım başlamıştır. Yarışmanın konusu ‘En Acil Fotoğraf’tır. Konu Acil ve
sağlık olan fotoğraflar tercih edilmesine rağmen konu olarak belirli bir sınırlandırma
yapılmayacaktır. Yarışmanın amacı acil tıp camiasında sosyal görselliği arttırarak
farkındalık oluşturmaktır. Katılım tüm sağlık personeline açıktır. Başvurular sanal
ortamda yapılacaktır.

4)Yarışma Kategorisi: Yarışmaya renkli fotoğraflar kabul edilecektir. Fotoğraflar
tek kategoride değerlendirilecektir. Katılım sayısal ve değerlandirme online ortamda
yapılacaktır.

5)Katılım: Katılım ücretsiz olup tüm sağlık çalışanlarına açıktır. Yarışmaya seçici
kurul üyeleri ve birinci derece yakınları başvuramaz. Adaylar en fazla 5 renkli fotoğraf
ile katılabilir.
Fotoğraflarda manuplasyon tespit edilmesi durumunda değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Fotograflar daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş olmalıdır.

6)Yapıt Boyutları ve Gönderilmesi: Eserler mutlak fotoğraf makinesi ile
çekilmiş olmalı, cep telefonu ile çekilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Fotoğrafların çözünürlüğü kısa kenarda en az 2000 piksel olmalıdır. Fotoğraflar

adlandırılırken aralarında tire olacak şekilde fotoğraf sıra numarası; katılımcı ismi ve
fotoğraf ismi olarak yazılacaktır.
Örneğin: 1-muratseyit-yasamak.jpg gibi. Fotoğraflar mail olarak
fotograf@atuder.org.tr adresine yollanacaktır. Ayrıca ekte sunulan katılım formu da
eksiksiz doldurularak fotoğraflar ile birlikte yollanacaktır.

7)Kullanım Hakkı: Dereceye giren eserler Yarışmaya katılan fotograflar ATUDER
tanıtımında tarafından kullanılacak dergi, katalog, afiş, internet sitesi ve broşürlerde
eser sahibinin adı belirtilerek kullanılabilecektir.
Katılım formunu yollayan katılımcılar tüm şartları kabul etmiş sayılacaktır.

8)Yarışma Sekreteryası:
İsim: Acil Tıp Uzmanı Dr. Murat SEYİT
Telefon: 05327710789
Mail: muratseyit@yahoo.com

9)Yarışma Takvimi
Son Başvuru tarihi : 10 Mayıs 2016
Seçici Kurul Değerlendirilmesi : Kongre süresince jüri üyeleri tarafından
değerlendirilecektir.
Sonuçların Açıklanması : Kongre Gala gecesi ve sonrasında www.atuder.org.tr adresine
ilan edilecektir

10)Seçici kurul Üyeleri
Seçici kurul üyeleri en az 3 kişiden oluşacak ve kongre sürecinde değerlendirilecektir.
-Acil Tıp Uzmanı Dr. Murat SEYİT
-Acil Tıp Uzmanı Dr. Serhat Karaman
-ATUDER Yönetim Kurulu Üyesi

11)ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü : 2017 ATUDER kongresine kayıt ve konaklama + ödül belgesi
2.lik Ödülü : 2017 ATUDER kongresine kayıt + ödül belgesi
3.lük Ödülü : 500.- TL Para Ödülü + ödül belgesi
ATUDER Jüri Özel ödülü: ATUDER Yönetim kurulu uygun gördüğü bir fotoğrafa ödül
verebilir.

