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TAYSAD (TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNE-
Ğİ) 30. yılını kutlarken, Türk fotoğraf sanatına katkıda bu-
lunmak ve ülkemizdeki otomotiv sanayinin geldiği noktaya  
dikkat çekmek amacıyla, “Türkiye’de Otomotiv Endüstrisi” 
konulu bir Fotoğraf Yarışması düzenlemektedir.

Bilindiği üzere, otomotiv sanayi, Türkiye’de yapmış olduğu 
ihracatla ve yarattığı iş gücü ile ülke ekonomisine en fazla 
katkı sağlayan sektörlerden biridir. 

Bu yarışma, Türkiye’yi, dünyada üretici ülkeler arasında 
1. lige taşıyan otomotiv sanayinin, ulaştığı bilgi birikimi-
ni, eriştiği teknoloji düzeyini, kalite anlayışını, yetiştirdiği 
insan gücünü ve iş disiplinini, siz fotoğraf sanatçıları ara-
cılığı ile belgeleyip değerli halkımıza duyurmak amacı ile 
düzenlenmektedir.

Yarışma, profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçılara açık-
tır. 

YARIŞMA KOŞULLARI 

1. Yarışmaya T.C. vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş tüm fo-
toğrafseverler katılabilir. 

2. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait 
olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. 

3. Yarışma (monokrom ve/veya renkli) baskı dalındadır. 
Katılımcılar yollayacakları en fazla 5 adet baskının hangi 
teknikle basılacağı konusunda serbesttir.

4. Yarışmaya katılacak eserler, belge niteliği de taşıya-
cakları için dijital manipülasyon yapılmayacaktır. 

5. Yarışmaya katılacak fotoğrafların kısa kenarı 18 cm’den 
kısa olmamalıdır. Uzun kenar serbest bırakılmıştır. Ayrıca, 
fotoğraflar baskı ölçülerinde CD ya da DVD içerisinde 300 
dpi çözünürlükte, JPEG dosya formatında da gönderilme-
lidir. Eserler, paspartusuz ve kenar boşluksuz olarak gön-
derilmelidir. 

6. Fotoğrafların arka yüzünün sağ alt köşesine altı rakam 
veya harften oluşan rumuz ve sıra numarası (123456 – 1 

gibi ) ve eserin adı yazılmalı, CD ya da DVD’lerin de üze-
rine rumuz not edilmeli, içerikleri baskılarla aynı adlan-
dırılmalıdır. Yarışmaya katılacak eserler, eksiksiz olarak 
doldurulmuş başvuru formu ile beraber zarflanarak, son 
katılım tarihi olan 06 Ekim 2008 mesai saati sonuna kadar 
teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmeli ya da elden 
teslim edilmelidir; aksi halde yarışmaya dahil edilmeyecek-
tir. Bu hususlardaki tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcı 
sorumludur. 

7. Ödüller:

Birincilik Ödülü : 5.000.- YTL

İkincilik Ödülü : 3.000.- YTL

Üçüncülük Ödülü :  1.000.- YTL

Mansiyon  :  Fotoğrafçılık Aksesuarları 

Satınalma : 200.- YTL

8. TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ, ödül 
ve mansiyon alan fotoğrafların yanı sıra, yarışmaya katılan 
diğer eserlerden de istediğini satın alabilecek, bu eserler 
derneğin malı olacak ve bu fotoğraflar yarışma kuralla-
rına uygun olarak ad, soyadı ve fotoğraf ismi belirtilerek 
takvim, broşür, afiş, kartpostal gibi uygulamalarda kulla-
nılabilecektir. Bu fotoğraflara ayrıca bir telif ödenmeye-
cek ancak kullanım hakkı eser sahibiyle birlikte TAYSAD’ın 
olacaktır.

9. Ödül alan ya da sergilenmeye değer görülen eserler 
yarışma sonunda sergilenecek ve bir katalog olarak basıla-
caktır. Katalog, her katılımcıya gönderilecektir. Katılımcı-
lara, sergileme ve albüm için ayrıca telif ödenmeyecektir. 
Ödül alan eserler, TFSF yayını olan Almanak-2008 kitabın-
da da yer alacaktır.

10. Başvuru formu ile birlikte CD/DVD ve basılı eserler, 
hasar görmeyecek şekilde paketlenip belirtilen adrese 
gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Postadaki kay-
bolma, gecikme ve hasardan TAŞIT ARAÇLARI YAN SA-
NAYİCİLERİ DERNEĞİ sorumlu değildir.

11. TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ gön-
derileri aldığına ilişkin teyit göndermeyecektir. Yarışmaya 
katılan eserlerin özenle korunmasına çalışılacaktır. Önle-
nemeyen hasarlardan TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİ-
LERİ DERNEĞİ sorumlu değildir. Yarışma sonunda ödül 
ve mansiyon alan ve satın alınan eserlerin dışında kalan 
eserler, teslim edildikleri şekil ve biçimde iade edilecektir. 
Elden teslim edilenler, aynı şekilde alınacaktır. Adresin-
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den geri dönen yada elden alınmayan eserler, 30 Kasım 
2008’den sonra düzenlenecek tutanakla TFSF merkezine 
teslim edilecektir.

12. TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ, katı-
lımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili 
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

13. Katılımcı, ödül alan ya da satın alınan fotoğraflarının 
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ile ilgili 
yayınlarında, isminin ve eser adının kullanılması şartıyla 
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna 
bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse 
diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eseri-
nin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma 
iletim, faydalanma gibi umuma arzda gerekli bilimum hak-
lar için TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’ 
ne izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde 
kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni ke-
sinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kul-
lanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvaffakatna-
me için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte 
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt 
eder. TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ, 
eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvaffakat 
karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. 

14. Yarışmanın neticesinde, seçici kurul herhangi bir eseri 
herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte, bu yarışmadan 
önce veya bu yarışmayla eş zamanlı, anılan bir eserin baş-
ka bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması 
durumunda veya seçilmiş fotoğrafın bir başka kişi yada ku-
ruma ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül 
iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal 
iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/
veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir manada ta-
lep hakkı doğurmaz. 

15. Katılımcılar, fotoğraf çekmek için derneğimiz firmala-
rında çalışma yapmak isteyebilirler. Bunu için Derneğimiz 
Genel Sekreterliği’ne başvurulacaktır. Çalışma yapılacak 
yer, tarih ve temas kurulacak kişi, Derneğimiz tarafından 
bildirilecektir.

16. Yarışmacılar, çekim yapmak için gittikleri yerlerde iş-
letmenin genel kurallarına uyacaklardır.

 

Yarışmaya katılmak, yukarıdaki koşulların aynen kabul 
edildiği anlamına gelmektedir.

YARIŞMA SEÇİCİ KURULU

Seçici Kurul : Ömer Burhanoğlu
  Fotoğraf Sanatçısı

  A. Kerem Alptemoçin
  Fotoğraf Sanatçısı 

  Zafer Uran Zaman
  Fotoğraf Sanatçısı

  Reha Akçakaya
  Fotoğraf Sanatçısı

  İzzet Keribar
  Fotoğraf Sanatçısı

Son Katılım Tarihi : 06 Ekim 2008

Değerlendirme : 08 Ekim 2008, 10.00, 

  TAYSAD Merkezi, Gebze-Kocaeli

Sonuçların Açıklanması : 10 Ekim 2008

Sergileme : Ekim 2008 ayında yapılacak  
  olan sergi töreni yeri ve derece  
  alan kişiler e-mail yoluyla ilan  
  edilecektir.

Geri iadeler : 30 Kasım 2008

Yarışma Sekreteri : Sevgi Özçelik
  TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı

E-posta : sevgi@taysad.org.tr 

Telefon : +90 262 658 98 18 

Adres : TAYSAD Taşıt Araçları 
  Yan Sanayicileri Derneği
  TOSB-TAYSAD Organize Sanayi  
  Bölgesi, 1. Cad. No:10/1  41480
  Şekerpınar, Gebze / KOCAELİ

Yarışmamız TFSF 2008/32 numara ile desteklenmektedir.
Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.
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BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibinin

Aşağıda rumuz, sıra numarası ve adı yazılı ……..... adet fotoğraf 
ile yarışmaya katılmak istiyorum.

Rumuzu

Adı ve Soyadı

Adresi

Posta Kodu

Telefon

E-posta

GSM

Eserlerin

1. Rumuz – Sıra No

2. Rumuz – Sıra No

3. Rumuz – Sıra No

4. Rumuz – Sıra No

5. Rumuz – Sıra No

Yapıt Adı

Yapıt Adı

Yapıt Adı

Yapıt Adı

Yapıt Adı

1

2

3

4

5

İmza "


