
 

 
 

FÜSUN SAYEK 4. SAĞLIK ve KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ 
 

 
 
Yarışma  Türk  Tabipleri  Birliği,  Hatay  Tabip Odası,  Afsad  (Ankara  Fotoğraf  Sanatçıları  Derneği)  işbirliği  ile 
gerçekleşmektedir. 
 

  
 

 
 
 
 
1. Yarışmanın adı: 
Kadın ve Sağlık 
 
2. Yarışmanın amacı: 
Füsun  Sayek  4.  Sağlık  ve  Kültür  Etkinlikleri  çerçevesinde  ülkemizde  “Kadın  ve  Sağlık”  konusunda  halkı 
bilinçlendirmek ve fotoğraf sanatını desteklemektir. 
 
3. Yarışma Konusu: 
2006  yılında  kaybettiğimiz  Türk  Tabipleri  Birliği  Eski  Genel  Başkanı  Dr.  Füsun  Sayek  anısına  Hatay’ın  
İskenderun  ilçesi,  Arsuz  beldesindeki  evinde  her  yıl  geleneksel  olarak  kültür,  eğitim  ve  sağlık  alanında 
etkinlikler yapılmaktadır. 2010 yılında dördüncüsü düzenlenecek olan bu etkinliğe Dr. Füsun Sayek’in hayat 



görüşüne paralel ilk defa ulusal bir fotoğraf yarışması düzenlenerek sanata katkı sunması amaçlanmaktadır. 
Aynı  zamanda  “Kadın  ve  Sağlık”  temasının  işleneceği  bu  yarışma  kapsamında  seçilen  fotoğraflar  ile  geniş 
kapsamlı bir sergi planlanmaktadır. Bu sergide yer alacak sanatçıları ve sergi ziyaretçilerini sağlık konusunda 
bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
  
4. Yarışma Kategorileri 
Renkli ve siyah‐beyaz baskı dalında fotoğraflar kabul edilecektir. 
 
5. Katılım 
Katılım ücretsizdir. Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında amatör ve profesyonel tüm 
sanatçılara açıktır. Adaylar en fazla 4 adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Renkli baskılarda paspartu veya 
baskıdan  kaynaklanan  çerçeve  olmayacak  ve  herhangi  bir  yüze  yapıştırılmış  olmayacaktır.  Fotoğrafların 
çekim yılı ve semti bildirmek zorundadır. 
 
6. Yapıt Boyutları 
Baskılarda  kısa  kenar  18  cm’den  küçük  ve  uzun  kenar  40  cm’den  büyük  olmayacaktır.  Ayrıca  yarışmaya 
yollanacak  eserler  baskı  boyutlarında  yüksek  çözünürlükte  (en  az  72  dpi)  jpeg  formatında  bir  CD’ye 
kopyalanarak gönderilecek. CD kayıtlarının adlandırılmaları katılım formu ile örtüşecek şekilde yapılmalıdır. 
Her katılımcı, eksiksiz dolduracağı basvuru  formunu ve CD’yi ayrı bir  zarfa koyarak,  zarfın üzerine  rumuzu 
yazıp fotoğraflar ile birlikte gönderecektir. CD’siz katılımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
7. Fotoğrafların işaretlenmesi: 
Baskılarda  arka  yüzün  sağ  alt  köşesine  5  rakamdan  olusan  bir  rumuz,  yapıt  adı  ve  sıra  numarası 
yazılmalıdır.  Katılım  Formu  doldurulduktan  sonra  bir  zarfa  konularak  üzerine  sadece  rumuz  yazılarak 
fotoğraflar ile birlikte gönderilmelidir. 
 
8. Eserlerin Geri Gönderimi: 
Sonuç  bildiriminden  sonra,  ödül  alan  fotoğraflar  dışında  kalan  eserler  geldiği  paket  içinde  aynen  geri 
gönderilecektir.  Posta  ile  gelenler  posta,  elden  verilenler  elden  iade  edileceklerdir.  Geri  gönderim 
masraflarının yarışmayı düzenleyen kurum tarafından karşılanacaktır. 
 
9. Yarışma Sekretaryası: 
Fotoğraflar elden ya da posta ile yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir. 
Hülya Deniz Akın 
Telefon No: 0 533 438 8877 
Faks No: 0 326 216 3542 
Elektronik Posta Adresi: hdo_htohulya@windowslive.com 
Adres: Fevzipaşa Mah. Hastane Cad. Sami Deniz Apt .No: 28 Kat:1 No: 3, Antakya / HATAY 
 
10. Seçici Kurul: (Soyadı sırasına göre alfabetik) 
Tanju AKLEMAN: İFSAK Başkanı (İstanbul) 
Tuğrul ÇAKAR: Başkent Ünv. GSF Öğretim Elemanı – AFSAD Onur Üyesi (Ankara) 
İbrahim DEMİREL: Fotoğraf Sanatçısı – AFSAD Onur Üyesi (Ankara) 
Dr. İsmail GÜZELMANSUR: Türk Tabipleri Birliği ve Hatay Tabip Odası Temsilcisi ‐ AFSAD Üyesi (Ankara) 
A.Beyhan ÖZDEMİR: D.E. Ünv. GSF Fotoğraf Bölüm Baskanı – İFOD Başkanı (İzmir) 
Doğanay SEVİNDİK: AFSAD Üyesi (Ankara) 
Tahsin SEZER: AFAD Başkanı (Adana) 
 
11. Yarışma Takvimi : 
Son Katılım Tarihi: 12.06.2010 
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 19.06.2010 
Sonuç Bildirim Tarihi: 01.07.2010 
Sergi ve/veya Gösteri ve Ödül Töreni: Ağustos 2010 
Eserlerin Geri Gönderim Tarihi: Eylül 2010 



Bütün Eserlerin Geri Gönderim Tarihi: Kasım 2010 
Katalog ya da Albüm Gönderme Tarihi: Aralık 2010 
 
12. Ödüller : 
Birincilik: 1500 TL Canon‐Erkayalar FotoVideo ürünleri Hediye çeki 
İkincilik: 750 TL Canon‐Erkayalar FotoVideo ürünleri Hediye çeki 
Üçüncülük: 500 TL Canon‐Erkayalar FotoVideo ürünleri Hediye çeki 
Türk Tabipleri Birliği Özel Ödülü: 500 TL 
Hatay Tabip Odası Özel Ödülü: 250 TL 
 
13.Değerlendirme Sonuçların Duyrulması ve Ödül Töreni: 
Sonuçlar  seçici  kurul  değerlendirmesi  sonuçlandıktan  sonra  basın  yoluyla,  www.fusunsayek.org, 
www.afsad.org.tr,  www.ttb.org.tr,  www.hataytabip.org.tr  adreslerinden  duyurulacaktır.  Dereceye  giren 
katılımcılara  ödül  ve  plaketleri,  Ağustos  2010’da  dördüncüsü  düzenlenecek  Füsun  Sayek  Sağlık  ve  Kültür 
Etkinlikleri kapsamında, sergi açılısı esnasında verilecektir. 
 
14. Fotoğrafların Kullanımı 
Derece ve Özel Ödül alan yapıtları Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri tanıtım için hazırlanacak albüm, 
dergi,  katalog,  broşür,  afiş  ya  da  benzeri  basılı  yayınlar  ile  internet  sitesinde  (www.fusunsayek.org) 
fotoğrafçı  adı  belirtilmek  suretiyle  kullanılabilecektir.  Ödül  ve mansiyon  alan  fotoğraflar  TFSF  yayını  olan 
Almanak 2010 kitabında etkinliğimize ayrılan sayfalarda da yer alacaktır. Her katılımcıya yarışma sonuçlarını 
gösteren  CD  ve/veya  albüm  gönderilecektir.  Katılım  formunu  imzalayan  katılımcılar  bu  şartnamenin  tüm 
koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 
 
15. Yarışmanın TFSF Desteği ile ilgili Bilgilendirme : 
Yarışmamız TFSF tarafından 2010 / 06 numara ile desteklenmektedir. 
Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır. 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