FOTOĞRAF YARIŞMASI
ULUSLARARASI
MADEN İŞLETMELERİNDE
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU-2019
1. YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2019 (UMİİSİG2019) kapsamında, yeraltı, yerüstü madencilik sektörlerinde çalışanlar arasındaki iş
güvenliğinin önemini anlatmak için bu sektörde emek harcayanların gözünden bakmak
amacıyla “UMİİSİG’2019 Fotoğraf Yarışması” düzenlenmektedir.
Maden İşletmelerinde çalışan veya daha önce bu alanlarda çalışanların
gönderdiği fotoğraflardan seçilecek olan fotoğraflar 03-04 Ekim 2019 tarihlerinde
Adana'da yapılacak olan UMİİSİG’2019 Sempozyumu süresince de sergilenecektir.
**Yarışmaya Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini ilgilendiren bu kapsamda
çekilen siyah-beyaz, renkli vb. fotoğraflarla katılmak serbesttir.
2. YARIŞMA KONUSU: Maden İşletmelerinde “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini” konularını temsil
etmeli ve ilgilendirmelidir.
3. YARIŞMANIN AMACI: UMİİSİG’2019 Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Sempozyumu’2019 kapsamında, yeraltı, yerüstü madencilik sektörlerinde çalışanlar
arasındaki iş güvenliğinin önemini anlatmak için bu sektörde emek harcayanların gözünden
bakmak amacıyla UMİİSİG’2019 Fotoğraf Yarışması düzenlenmektedir.
3. KATILIM KOŞULLARI:
• Sergiye/yarışmaya sadece Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında
çekilen fotoğraflar kabul edilecektir. Söz konusu şartlar dışında gönderilen fotoğraflar
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Sergiye/yarışmaya en çok 5 adet fotoğrafla başvurulacaktır. Fotoğraflar yüksek
çözünürlüklü, kısa kenar en az 3000 piksel olacak şekilde gönderilecektir. Bu özellikleri
taşıyan ve cep telefonları ile çekilen fotoğraflar gönderilebilir.
• Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak
yapılacak, görüntünün ana yapısı değiştirilmeyecek. Fotoğraf kenarlarında boşluk
bırakılmayacak, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmayacak.
• Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, tarih, logo vb. işaretler yer almayacak.
• Katılımcı sergiye gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şartlar dışında hareket ettiği anlaşılan
fotoğraflar değerlendirilmeyecek. Daha sonradan ortaya çıkabilecek yasal durumlardan
katılımcı sorumlu olacaktır.
• Fotoğraf tekniği serbesttir (siyah-beyaz, renkli, manipüle vb.).
• Fotoğraflar TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından istenilen şekilde ve yerde
ücretsiz olarak kullanılabilecektir.
• Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
• Gönderilen fotoğrafların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış/sergilenmemiş
olması gerekmektedir.

4. KİMLİK BİLGİLERİ: Katılımcılar ekteki UMİİSİG’2019 Fotoğraf Yarışması Katılım Formunu
eksiksiz şekilde doldurarak ”Kişisel Beyan”da bulunacak. Katılım formunda her fotoğrafın
numarası, çekildiği yer ve tarih bilgisi ile varsa fotoğrafın adı yer alacaktır.
5. FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ: Fotoğraflar baskı olarak gönderilmeyecek, katılım
formu ile birlikte digital ortamda (CD) veya isg@maden.org.tr adresine e-posta ile
iletilecektir.
6. DEĞERLENDİRME VE FOTOĞRAF SEÇİMİ: Seçici Kurul’un yarışmaya katılan fotoğraflar
arasından, temaya uygunluğu açısından değerlendirmeye alacağı fotoğraflar sergi ve ödül
için seçilecektir. Sergilemeye kalacak fotoğraf sayısına seçici kurul karar verecektir.
7. TELİF: Yarışmanın asıl sahibi ve yükümlüsü Adana Maden Mühendisleri Odası’dır.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına
ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek
telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
• Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanların ve yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı
halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişikliği yapan kişilerin elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, basılı veya dijital kataloğa
girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Yarışma
sahibi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına hiçbir koşul altında izin vermez.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan
dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül,
mansiyon ve sergileme almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Anılan fotoğrafın bu
yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül,
mansiyon ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal
edilir, yeri boş bırakılır ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu
iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı
doğurmaz.
• Derece ve sergileme alan yapıtlar Maden Mühendisleri Odası tanıtımı için
hazırlanacak albüm, dergi, katalog, broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile Web
sitesinde fotoğrafçı adı belirtilmek suretiyle kullanılabilecek ve ayrıca bir ücret
ödenmeyecektir.
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya
bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakkı
Maden Mühendisleri Odası ve eser sahibine ait olacaktır.

•

Yarışma katılımcılarının eserleri iade edilmeyecektir. Katılım formunu imzalayan
katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Bu şartname,
yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

8. YARIŞMA ÖDÜLÜ: Dereceye giren ilk 3 fotoğraf sahibine UMİİSİG’2019 Sempozyum
Delegeliği Paketi ve Katılım Plaketi hediye edilecektir.
9. YARIŞMA/SERGİ TAKVİMİ:
Duyuru ve ilan

: 1 Mart 2019

Son Katılma Tarihi

: 19 Ağustos 2019

Seçili Kurul Değerlendirmesi : 9 Eylül 2019
Sonuçların Açıklanması

: 16 Eylül 2019

Sergi Açılışı

: 03 Ekim 2019

Sergi Süresi

: 03-04 Ekim 2019

Sergi Yeri
Amfisi

: UMİİSİG’2019 Sempozyumu- Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan

**Dereceye giren ve sergileme alan fotoğrafların baskısı yapılarak, 03-04 Ekim 2019
tarihlerinde yapılacak olan Sempozyumda sergilenecektir.
10.

11.

1.
2.
3.
4.
5.

YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:
Mehmet YILMAZ, Maden Mühendisi
Özen KILIÇ, Dr.Maden Mühendisi
Esin GÜVERCİN ALTIOKKA, Dr. Ziraat Mühendisi-AFAD
Tufan ŞİMŞEKCAN, Maden Mühendisi-Yönetmen
Ozan SİHAY, jeoloji Mühendisi-Fotoğraf Sanatçısı-Yönetmen
(Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır)
FOTOĞRAFLARIN İADESİ:

Gönderilen fotoğraflar iade edilmeyecek, Dereceye giren ve sergileme alan fotoğrafların
haricinde kalan tüm kayıtlar dijital ortamdan ve depolama alanından silinecektir.
12.

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ VE BAŞVURU:

E-posta
Web
Telefon
Adres

: isg@maden.org.tr
: www.madenisg.org
: :+90 322 4599760
:TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi
Çınarlı Mahallesi 16.Sokak Ademoğlu Apt. Kat:2 Daire:5 Seyhan/ADANA
Tel:+90 322 4599760 | Faks: +90 322 4599761
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ULUSLARARASI
MADEN İŞLETMELERİNDE
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU-2019

Katılımcının
Ad Soyad

: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………..

Mesleği

: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………..

Çalıştığı Kurum*

: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………..

Telefon No

: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………..

E-posta

: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………..

Adres

: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….………..

SIRA
NO
1

Fotoğrafın Adı

2
3
4
5

Yarışma şartnamesinin tüm koşullarını kabul ediyorum.
Tarih – İmza:

Çekildiği Yer

Çekildiği Tarih

