
medya
www.aplmedya.com - info@aplmedya.com

APL MEDYA REKLAM ORGANİZASYON TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.
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KONU: “HAVACILIK, HAVALİMANLARI, KADIN”

1 - KONU VE AMAÇ

2 - KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI

“Kadın Gözüyle Havacılıktan Kareler 2012  yılı fotoğraf yarışmasının konusu  “Havacılık, Havalimanları, Kadın” olarak 
belirlenmiştir. Yarışmanın amacı; amatör veya profesyonel kadın fotoğrafçıların kendi objektiflerinden kadın gözüyle 
havacılık, havalimanlarından karelerle havacılığa bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmak...

Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma bu sebeple;

AIRPORTSLADIES.COM  tarafından,

Yarışma,site yöneticileri ve  Seçici Kurul dışında 18 yaş www.airportsladies.com web sitesine üye  tüm amatör veya 
profesyonel  kadınlara açıktır. Başka yarışmalarda ödül almış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya eser 
gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. AIRPORTSLADIES.COM katılımcıların 
fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Ödül alan ve sergilenmeye, yayınlanmaya  hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı 
hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren sergilenmeye, yayınlanmaya değer 
bulunan fotoğrafların, AIRPORTSLADIES.COM  tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları 
alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri boyutlarda sergilenip yayınlanabilecektir. Bu nedenle başvuru 
formuyla birlikte gönderilecek CD kayıtlarında fotoğrafların eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük baskıya uygun 
olacak şekilde (uzun kenarı en az 45 (cm) ve en az 300 dpi çözünürlükte, JPEG formatında gönderilmelidir.

Baskı sırasında bu kurala uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.

Her katılımcı en fazla 2 (iki) adet eserle yarışmaya katılabilir. CD’ye kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında 
sırasıyla; site üyelik rumuz, rakamsal foto-1 foto-2 oluşan rumuz (tüm fotoğrafların başında aynı rumuz 
kullanılacaktır), sıra numarası ve varsa eser adı mutlaka bulunmalıdır (Örnek: ayşe – foto1  - eser adı ). Fotoğrafla ilgili 
bu üç unsurdan birinin noksan olması halinde başvuru kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formuyla gönderilecek CD’nin üzerine üyelik adı ve mail adresi  yazılmalıdır.

Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı CD içerisine jpeg olarak kayıt edilmelidir. Fotoğraf 
ismi CD’ye kaydedilirken formda bulunan şekilde sırasıyla rumuz-sıra no-eser adı şeklinde yazılmalıdır. Başvuru 
formunun ayrıca CD’ye kaydedilmesi gerekmemektedir.

Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.

Eserlerin kaydedildiği CD ve başvuru formu beraber zarflanarak son katılım tarihi olan gün, mesai saati sonuna kadar 
teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmelidir; aksi halde yarışmaya dahil edilmeyecektir.

”
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Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, 
beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği  
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

-  Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi 
göstermeye ve değerlendirme kurulunu  yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,

-  Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya  da bu fotoğrafın 
ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda  bulunan kişilerin yarışmalara  katılımı gereğince bir 
sonraki yarışmalara katılma hakkını kaybeder.

Katılım formu noksansız doldurulacaktır. CD kayıtlarındaki görüntülerin adlandırılmaları katılım formu ile 
aynı olmalıdır. Kayıtlı CD ve katılım formu gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip 
belirtilen adrese posta yoluyla teslim edilecektir. E mail yoluyla kgh@aplmedya.com adresine 
gönderilebilecektir. CD’ler ve başvuru formları katılımcılara iade edilmeyecektir.

Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarınınAIRPORTSLADIES.COM . 
yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen 
kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat 
gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, 
umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için AIRPORTSLADIES.COM .’a izin / 
muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni 
kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / 
muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili 
rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışma Başlangıç Tarihi : 08 Mart  2012
Son Katılım Tarihi : 30 Nisan 2012
Değerlendirme Toplantısı : 10 Mayıs 2012
Sonuç Bildirimi : 19 Mayıs 2012 

Emin ÇALKILIÇ : İstanbul Havalimanı Muhabirleri Dernek Üyesi
Alp ALPER          : Türk  Hava Yolları JOHANNESBURG Müdürü
Erdoğan YILGÖR : Fotoğraf Sanatçısı
İmdat DEMİR        : Fotoğrafçı Sanatçısı

Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır. 

3 - ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ

4 - KULLANIM HAKLARI

5 - YARIŞMA TAKVİMİ

6 - SEÇİCİ KURUL
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7 - ÖDÜLLER

8 - Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

10- Yarışma süresince seçici kuruldan  temsilcisi bulunacaktır. AIRPORTSLADIES.COM

Birincilik ödülleri:
- Onur Air’den 2 kişilik iç hat gidiş-dönüş bileti,
- Omm Hotels tarafından Jasmin Hotel /Side'de her şey dahil 2 kişilik 3 gece 4 gün tatil,

İkincilik ödülleri :
- Ayjet Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu tarafından Hazerfen havalanında 1 saat uçuş turu
- My Form Diyetisyen Dr. Zeynep Koç tarafından 1 kişiye Sağlıklı beslenme ve Zayıflama Programı,

Üçüncülük ödülleri :
- Onur Air’den 2 kişilik iç hat gidiş-dönüş bileti
- Moda Tasarımcısı Songül Cabacı tarafından 1 kişiye Özel Kıyafet Tasarımı,

Dördüncülük ödülü:
- Ayjet Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu tarafından Hezarfen havaalanında 1 saat uçuş turu
- HMC Air Brokers tarafından 1 kişiye Prag gidiş-dönüş bileti,

Beşincilik ödülü:
- Onur Air’den 2 kişilik iç hat gidiş-dönüş bileti
- 21 Kişisel Gelişim Dergisi tarafından 1 kişiye 1 yıllık abonelik

İlk beşe girenlerin tümüne ayrıca The Body Shop tarafından ilk 5 eser sahibine hediye seti ve diğer 
sponsorlarca da çeşitli ödüller takdim edilecek. 

NO RUMUZ (sayı ile) ESER ADI
1:
2:

AIRPORTSLADIES.COM ‘un ‘KADIN GÖZÜYLE HAVACILIK ‘ tan KARALER 2012 YARIŞMASI  ŞARTNAMESİ 
katılım koşullarını ve şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi beyan eder ve beyanımı 
aşağıdaki imzamla onaylarım.

Adı – Soyadı   :
T.C.Kimlik No :
Adresi              :
Ev Telefonu     :
İş Telefonu       :
Cep Telefonu   :
E-mail              :
Tarih                :
İmza

YARIŞMACININ
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