Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)
Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE) Şartnamesi
1. Amaç
Ayın Fotoğrafı Etkinliği (AFE)’nin temel amacı fotoğraf okumayı öğrenme ve seçici ile
katılımcılar arasında bilgi paylaşımını sağlamaktır. Aynı zamanda iyi bir iletişim ve paylaşım
ortamı yaratılmasına yardımcı olmaktır. Bununla birlikte etkin ve sıcak bir atmosfer
oluşturarak fotoğraf üretme heyecanına süreklilik kazandırmaktır.
2. Takvim
AFE, FSK etkinlik sezonu içindeki her ay FSK Bülteni’nde duyurulan tarih ve saatte, FSK
Salonunda yapılır ve katılımcılar ile izleyicilere açık değerlendirme yapılır.
3. Seçici
Ayın seçicisi, FSK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ve değerlendirmenin yapılacağı ay
FSK Bülteni’nde ilan edilir.
Seçici, genel olarak fotoğraflar üzerinde görüşlerini açıklamalı, seçim yaparken veya elemeyi
gerçekleştirirken kendi kriterlerini gerekçelendirmeli ve kriterleri hakkında izleyicileri
bilgilendirmelidir. Bu yolla katılımcıların ve izleyicilerin gelişimine katkıda bulunacaktır. Seçici,
değerlendirmesinin sonucunda seçtiği (Ayın Fotoğrafı, Başarılı Fotoğraf ve Sergileme ödülleri

alan) fotoğrafların kayıtlı olduğu AFE kayıt defterindeki listenin sonunu imzalayarak, bu
fotoğrafların FSK Bülteni’ne ve FSK internet sayfasında yayınlanmasına onay vermiş olacaktır.
4. Konusu
FSK Yönetim Kurulu veya Ayın Seçicisi tarafından AFE konusu belirlenerek FSK Bülteni’nde
ilan edilir. Eğer herhangi bir konu belirlenmez ise konu “serbest” olarak belirtilir ve konu
katılımcının tercihine bırakılabilir.
5. Format
a) AFE değerlendirmesi, dijital (sayısal) olarak tek kategoridedir.
b) Her katılımcı, en fazla dört (4) fotoğraf ile katılabilir.
c) Fotoğrafların kısa kenarı en az 15 cm ve çözünürlüğü en az 254 dpi olmalıdır.
d) Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir.
İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir.

e) Fotoğraf(lar) üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve
paspartu olmamalıdır.
f) Katılımcı, fotoğraf dosya adına sıra numarası verir (örneğin; 1.jpg gibi) ve üzerinde
isminin yazılı olduğu CD/DVD’ye veya taşınabilir belleğe fotoğrafları kaydederek teslim
eder.
g) Katılımcı AFE seçmelerine katılmak durumundadır. Seçmelerde dernek merkezinde
bulunmayanların fotoğrafları dereceye girse bile FSK bülteninde yer almayacak ve
puanlama sisteminde dikkate alınmayacaktır.

6. AFE Koşulları
FSK üyeleri, FSK seminer ve atölye katılımcıları AFE’ye katılabilirler.
AFE’nin amacına uygun olması açısından katılımcıların ilan edilen etkinlik tarihinde, saatinde
ve yerinde mevcut bulunması zorunludur.
Katılımcı, seçilen konuyla ilgili ve formata uygun olarak hazırladığı fotoğraflarını, CD/DVD‘ye
veya taşınabilir belleğe kayıtlı olarak veya e-posta ile (hly.fsk@gmail) adresine etkinliğin
başlayacağı tarih ve saat 16:00’ya kadar FSK sekreteryasına teslim eder.

Teslim alınan CD/DVD ,taşınabilir bellek veya e-posta yolu ile gönderilen dosyalar içindeki
fotoğraflar sayısına göre defter kayıt numarası verilerek katılımcının adı ile AFE kayıt
defterine kaydedilir.
Formata uymayan fotoğraflar diskalifiye edilir.
Değerlendirme tamamlandıktan sonra, katılımcı kendisine ait CD/DVD’yi veya taşınabilir
belleği FSK sekreteryasından alabilir. FSK, geri alınmayan CD’lerden veya taşınabilir
belleklerden sorumlu değildir.
Katılımcı, değerlendirme tamamlanmadan AFE’ye katılacak olan fotoğrafların kayıtlı olduğu
CD/DVD’yi ,taşınabilir belleği geri almak isterse, veya e-posta yolu ile gönderilen
fotoğraflarda AFE değerlendirmesi esnasında çıkabilecek tüm sorunları kabul etmiş sayılır.
AFE değerlendirmesine bir kez katılmış olan bir fotoğraf, sürekli aynı fotoğraf üzerinde zaman
kaybetmeyi engellemek amacıyla prensip olarak bir daha katılamaz.
Katılımcı, AFE için teslim etmiş olduğu fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu ve
gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
AFE değerlendirme sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde ödül puanı geri
alınır. İptal edilen eserin yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durumda
AFE değerlendirmesi iptal edilmez.

Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici ve FSK Yönetim
Kurulu kararları geçerli olacaktır.
Etkinlik sezonu boyunca Ayın Fotoğrafı ve Başarılı Fotoğraf olarak ödül alan fotoğraflar FSK
Web sayfasında ilgili ay sonrasında izleyiciye sunulacaktır.
AFE’de Ayın Fotoğrafı, Başarılı Fotoğraflar ve Sergileme alan fotoğrafların dijital kopyaları FSK
arşivinde korunacak ve kullanım hakları fotoğrafçı adı yazılmak koşulu ile FSK’ya ait olacaktır.
FSK etkinlik sezonu sonunda ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden, FSK Yönetim
Kurulu’ndaki bir kişinin gözetiminde silinecektir.
Katılımcı, AFE kayıt defterinde teslim ettim alanını imzalayarak AFE koşullarını kabul etmiş
sayılır.
Bu şartnamedeki koşullara ve diğer ana maddelere uymayan katılımlar ve değerlendirmeler
geçersiz sayılır.
7. Değerlendirme ve Ödüller
Seçici, en beğendiği ya da başarılı bulduğu 1 (bir) fotoğrafı “Ayın Fotoğrafı“ olarak
ödüllendirir.
Seçici, Ayın Fotoğrafı dışında başarılı bulduğu en fazla 5 (beş) fotoğrafa “Başarılı Fotoğraf”
ödülü verebilir.
Seçici, Ayın Fotoğrafı ve Başarılı Fotoğraf(lar) dışında, sergilemeye değer gördüğü
fotoğraflara “Sergileme” ödülü verebilir. “Sergileme” ödülü alan fotoğrafların seçimi
konusunda sayı sınırlaması yoktur.
Seçici, katılan fotoğraflar arasında ödüle değer nitelikte fotoğraf bulamadığı takdirde, o ay
“Ayın Fotoğrafı”, “Başarılı Fotoğraf” ve “Sergileme” ödülü vermeme hakkına sahiptir.
Ayın Fotoğrafı 5 (beş) puan, Başarılı Fotoğraf 3 (üç) puan ve Sergileme 1 (bir) puan ile
değerlendirilir. Ödül alan katılımcı(lar)nın o ay ki AFE puan hanesine ödül puanı kaydedilir.
Etkinlik sezonu boyunca fotoğraf sahiplerinin elde ettikleri puanlar toplanır.
Etkinlik Sezonu Kapanışı’ndaki ödül töreninde, AFE toplam puan sıralamasında en yüksek
değeri alan katılımcı (puan eşitliğinde birden çok katılımcı) birinci ilan edilir ve “ Yılın En İyi
AFE Fotoğrafçısı” plaketi verilir. Bu sıralamadaki ikinci ve üçüncü katılımcıya (puan eşitliğinde
birden çok katılımcıya) da “Başarı Belgesi” verilir. Ayrıca, AFE’de Ayın Fotoğrafı seçilen
fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açılışı yapılır.
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