ADVOCATES OF SILENCED TURKEY
KARA EFE
FOTOĞRAF YARIŞMASI
Türkiye’deki ortam, 2016'daki sözde darbe girişimi sonrası çok sayıda insan için
gittikçe artan şekilde bir kabus halini aldı. İnsanlar hiç ummadıkları şekilde ve
ummadıkları yerlerde adaletsizlik, hak gaspı, özgürlüklerin kısıtlanması ve hatta
işkenceye varan keyfi uygulamalarla karşı karşıya kalıyor. Bu ayrımcılık ve sonu
görünmeyen haksızlıklar sebebiyle pek çok insan evlerini ve yurtlarını terk edip,
temel haklara sahip olabilecekleri başka ülkelere sığınırken, geride kalan sayısız
insan üzerlerine çöken bu karabasanla yüzleşmek zorunda kalıyor. Nerede ve nasıl
olduğuna bakmaksızın, bütün bu hayatlar duygulu anlar, anılarla bezeli eşyalar,
hatıralar ve hikayeler barındırıyor.
Fotoğraf bütün bu hatıralar, duygular, heyecanlar içerisine gömülü olan bir 'an' ı alıp
o an üzerine kurulu olan bütün bir gerçekliği anlatabilme sanatıdır bir bakıma. Bazen
bir kare bütün dünyaya trajedileri anlatır, bazen o anda saklı olan duyguları, kimi
zaman da insanı gülümseten bir atmosferi. Bir fotoğraf zamanlara sığmayan çabayı,
ümidi, hayalleri, karamsarlığı ve beklentiyi bir 'an' a sığdırıverir.
AST olarak fotoğrafın bu etkileyici gücünü kullanarak Türkiye'de süregelen insan
hakları ihlallerini daha geniş kitlelere anlatabilmek ve bu haksızlıklara maruz
kalanlara destek olabilmek amacıyla, yaygın olarak KARA EFE adıyla bildiğimiz, Türk
hükümetinin türlü bahanelerle yurt dışı tedavisine engel olması sebebiyle henüz 7
yaşında iken aramızdan ayrılan Ahmet Burhan ATAÇ anısına KARA EFE FOTOĞRAF
YARIŞMASI düzenliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye'de yaşanan baskı ve zulüm sebebiyle
maruz kalınan zorlukları, gösterilen çabaları, yaşanan ümit ve hayal kırıklıklarını,
sevgiyi, derin hikayeleri çerçeveleyen, 'asra bedel anları' belgeleyen fotoğraflarınızı
bekliyoruz.

YARIŞMA KOŞULLARI
Yarışma seçici kurul üyeleri ve bu kurulun yakınları haricinde herkese açıktır.
Gönderilen fotoğraflar dolaylı veya direkt olarak Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili
olmalıdır.
Katılımcılar fotoğraf ile birlikte fotoğrafın kısa hikayesini de göndermek suretiyle yarışmaya
katılabilirler.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Fotoğraflarını AST'ye göndermekle katılımcılar aşağıdaki şartları teyit etmiş sayılırlar:
1. Fotoğraf katılımcının orijinal çalışması olup kullanım hakları konusunda AST tarafından
talep edilen koşulları sağlar.
2. Fotoğraflarda kimliği tanımlanabilen şahısların, ya da 16 yaşından küçük ise ebeveynlerinin
izni olmadan fotoğraflar kullanılamaz.
3. Ticari veya şahsi telif haklarının ihlal edilmesi durumunda katılım geçersiz sayılır.
4. Fotoğraf gayri ahlaki unsurlar içeremez.
5. AST yukarıdaki koşullara uymayan gönderileri yarışma süresi ve sonrasında geçersiz sayma
hakkını saklı tutar.

TELİF VE KULLANIM HAKLARI:
Katılımcılar fotoğraflarını yarışmaya göndermekle AST'ye fotoğraflarını bedelsiz ve süresiz
olarak her türlü basım yayın organlarında orijinal veya değiştirilmiş halleriyle bedelsiz kullanım
hakkı tanır.

TEKNİK KOŞULLAR**:
Gönderilen fotoğraflar:
- Özgün halleriyle minimum 1 Megapiksel boyutlarında, Kenar çerçevesiz (borderless), olmalıdır.
- .jpeg, .jpg ya da .png formatlarında gönderilebilir.
- Üzerinde filigran, logo vb fotoğraf ile ilgili olmayan unsurlar bulunmamalıdır.
**Katılımcılar içeriğinin sıra dışı olduğunu düşündükleri fotoğrafları teknik şartlara
bakmaksızın yarışma komitesine aşağıdaki e-mailden danışarak yarışmaya gönderebilirler.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma başlangıç tarihi: 1/12/2020
Son teslim tarihi: 1/3/2021
Kazananların açıklanması ve ödül töreni: Mart 2021

TESLİM VE DEĞERLENDİRME:
Katılımcılar fotoğraflarını:

photocontest@silencedturkey.org
adresine aşağıdaki bilgilerle birlikte gönderebilirler:
İsim:
Soyisim:
e-mail:
Tel:
Ülke:
Eyalet/Şehir:
Fotoğrafın çekildiği yer ve tarih:
Fotoğrafın kısa hikayesi:
Fotoğraflar profesyoneller ve AST üyelerinin bulunduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
Jüri eserleri gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı olarak değerlendirir. Jüri kararları nihaidir,
değiştirilemez.

ÖDÜLLER
- Birinci: 1000 $
- İkinci: 750 $
- Üçüncü: 500 $
- Her biri 100 $ değerinde 10 Mansiyon ödülü
- Her biri 50 $ değerinde 10 Başarı ödülü
Resmi yarışma sonuçları Mart 2021’de ilan edilecektir. Dereceye girdiği halde sonuçların ilanından
sonra 1 ay içerisinde AST ile iletişime geçmeyen katılımcıların ödülleri iptal edilir ve başka bir
yarışmacıya verilebilir.
Yarışma ilgili her türlü soru ve yorumlarınızı photocontest@silencedturkey.org adresine
iletebilirsiniz.
Yarışmaya katılanlar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.
Başvuru için: https://silencedturkey.org/testhome/kara-efe-photo-contest

