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GÖLCÜK BELEDİYESİ VE GÖLCÜK FOTOĞRAF VE SİNEMA SANATI DERNEĞİ 
(GFSD) 

“İKLİM KRİZİ” FOTOĞRAF YARIŞMASI 
 
1. Yarışmanın Konusu ve Amacı:  

a. Yarışmanın Konusu: KÜRESEL ISINMA/ İKLİM KRİZİ  
b. Yarışmanın amacı; Gezegenimiz özellikle sanayi devrimiyle birlikte ısınmaya başladı. 

Kuraklık, orman yangınları, sel felaketleri, iklim göçleri gibi somut sonuçlarını yaşadığımız bu 
durumu “iklim krizi” olarak adlandırıyoruz. 

Durumun vahametini gören Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetler Arası İklim Değişikliği 
Paneli IPCC, 2013’ten beri 234 bilim insanının sürdürdüğü çalışmalarla hazırlanan raporu 
Ağustos 2021’de BM üyesi 195 ülkenin liderlerine sundu. Raporda “kırmızı alarm” uyarısı 
yapıldı. 

Endüstri çağının başından beri gezegenimiz insan faaliyetleri nedeniyle 1,3 derece 
ısındı. Bu sıcaklık artışının önümüzdeki yıllarda 1,5 dereceye varması halinde olağandışı 
doğa olaylarının çoğalacağı belirtiliyor. Bir yanda yangınların diğer yanda sellerin sıklaşacağı, 
kuraklığın yayılacağı, denizlerin yükseleceği, ani sıcaklık artışları görüleceği, canlı ve cansız 
doğadaki tüm varlıkların hayat alanlarının hızla tahrip olacağı öngörülüyor. 

Son yıllarda, Dünya’da, “iklim değişikliği” konulu çeşitli panel, konferans, kongre, 
seminer, radyo ve televizyon programlarındaki tartışmalarda ya da gazete ve dergilerdeki 
haber ve yazılarda, hava, iklim, iklim değişikliği, sera etkisi, insanın iklim değişikliğine yaptığı 
katkıları konu edildi, ediliyor. Biz de çağını anlamaya ve tanık olmaya ve bu tanıklığı 
fotoğraflarla dile getirerek önemli olan bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. 
2. Yarışma Organizasyonu: 

Yarışma, “Gölcük Belediyesi ile Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından 
yapılacaktır. 
3. Yarışma Kategorileri: 

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli 
veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. 
4. Katılım Koşulları: 

a. Yarışma, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme kurulu 
üyeleri, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ve bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya 
katılamazlar. 

b. Katılım ücretsizdir. 
c. Yarışmacılar en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler. 
d. Tüm fotoğraflar FIAP Geleneksel (TRAD) tanımına uygun olmalıdır. 
FIAP TRAD Tanımı: Geleneksel Fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün 

içeriği ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında 
orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz. 

e. Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde katılımcı hakkında 
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kural ihlali işlemi uygulanır. 
f. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun 

sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
g. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm 

izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve 
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

h. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde 
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü 
müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır. 

i. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası 
Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları 
Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen 
katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri 
boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı 
taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül 
verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde 
düzenleyici kuruma iade edilir. Bu durum FIAP’a da bildirilir. Haklarında yukarıda açıklanan 
gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı 
listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. 

j. TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi 
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve 
FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; 
TFSF ve FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. 
Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen 
orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine 
girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından 
yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF 
verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye 
edilmektedir. 
5. Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı: 

a. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Düzenleyen kurumlar arşivinde saklanacaktır. 
Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip 
olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir. 

b. Katılımcılar sadece kendileri tarafından çekilmiş fotoğrafları göndermelidirler. 
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır ve yarışmacı 
sunduğu tüm fotoğrafların telif hakkını elinde bulundurmalıdır. Başkasına ait görüntülerin 
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin 
tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

c. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının 
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın 
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı 
ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu 
konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda 
tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda 
oluşabilecek anlaşmazlıklarda düzenleyici kurumlar sorumlu olmayacaktır. 

d. Nakdi ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak 
bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına GÖLCÜK Belediyesi tarafından 
ödeme yapılacaktır.  Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 
sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman 
aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. 

https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-YN-02-D-YAPTIRIMLAR-VE-KURAL_IHLAL-04-2022.pdf
https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-YN-02-D-YAPTIRIMLAR-VE-KURAL_IHLAL-04-2022.pdf
https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-YN-02-D-YAPTIRIMLAR-VE-KURAL_IHLAL-04-2022.pdf
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e. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, 
Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf 
Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir. 

f. Etkinliğin/yarışmanın genel yararı bakımından, yarışmacı tarafından açıkça 
yasaklanmadığı takdirde, ödül verilen çalışmaların basılı ve dijital album olarak 
çoğaltılmasına izin verilecektir. Bu konuda telif hakkı kuralları uygulanacaktır. Başka amaçla 
sunulan fotoğrafların düzenleyici kurum tarafından kullanılmasına hiçbir durumda izin 
verilmeyecektir. 

g. Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme dışında kalan 
eserler 90 (Doksan) gün sonunda sistemden silinecektir. 

h. Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır. 
6. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi: 

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir 
gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. 

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, 
http://www.tfsfonayliyarismalar.org      adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri 
takip edilerek gerçekleşecektir. 

c. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için 
önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden 
e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar 
eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. 

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri 
önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf 
üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. 

f. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri gibi) 
bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici 
kurum(lar) sorumlu değildir. 

g. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 72-300 dpi çözünürlükte, 8-12 
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de 
geçmemelidir. 

h. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya 
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde  
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan 
sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim 
adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. 
Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu 
üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez. 

i. Ödül alan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve 
yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir. 

j. Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar düzenleyici kurumlar ve TFSF’nin 
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adresinde yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan 
TFSF Onaylı Yarışmalar E-Almanak 2022’de yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. 

k. Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır. 
l. Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 

31 karakter olmalıdır. 
m. Fotoğrafınıza sadece isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP 

https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-U-UA_FY_DUZENLEME_ANA_YONERGESI_04-2022.pdf
https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-U-UA_FY_DUZENLEME_ANA_YONERGESI_04-2022.pdf
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
http://tfsfonayliyarismalar.org/
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
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kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer 
fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız. 

n. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri 
kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. 

o. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici 
kurumlarla birlikte TFSF sorumlu olmayacaktır. 
7. Yarışma Takvimi: 

Kapanış Tarihi  : 10 KASIM 2022 saat 23.00 (TSI) 
Jüri Toplanma Tarihi  : 15 KASIM 2022 
Sonuç Bildirim Tarihi  : 20 KASIM 2022  
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi  : Sonuç bildirimi ile birlikte tarihi açıklanacaktır.  
Dijital Katalog Gönderilmesi  : OCAK 2023 
*Jüri toplanma ve sonuç bildirim tarihleri kurul kararı ile değişiklik gösterebilir. 
Sonuç Bildirimi ve Dijital Katalog Gönderilmesi: 
Sonuç kartları tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir. 

8. Seçici Kurul: 
A.Yıldırım SEZER Gölcük Belediye Başkanı 
Aykan ÖZENER              Fotoğrafçı  
Duygu N. KAŞIKCI          Fotoğrafçı (KASK) 

       Hüseyin YILMAZ  Fotoğrafçı  
İsmail İKİZ (AFIAP) Fotoğrafçı (GFSD) 
Yusuf ASLAN Fotoğrafçı  
Raziye Köksal Kartal  (AFIAP) Fotoğrafçı 
 
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında 

değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya 
gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir. 

Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE 
PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici 
Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM 
Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır. 

 
9. TFSF Yarışma Temsilcisi: Cengiz Han GÜNESEN 

  
10. Ödüller: 

FIAP Altın madalya + 1000.- USD 
FIAP Gümüş madalya + 750.- USD 
FIAP Bronz madalya + 500.- USD 
FIAP Mansiyon (6 adet) + 100.- USD 
Kabul Alan (en fazla 50 adet-%25’i geçmemek kaydı ile-) - Sertifika 
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FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan katılımcıya 
verilecektir. 
11. Organizasyon Komitesi: 

İsmail İKİZ      +90 532 3735836 GFSD YK Başkanı    info@gfsd.org.tr  
Erman SUAN +90 549 735 2654 Gölcük Belediyesi- Bilgi İşlem Md. 

erman.suan@gmail.com  
 

Salon Başkanı: İsmail İKİZ 
Yarışma Sekretaryası:  Erman SUAN 

Gölcük Belediyesi Bilgi İşlem Mrd. 
Telefon : +90 5497352654 
E-posta: erman.suan@gmail.com 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of 
Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır. 
 
TFSF Onay No : 2022-061 
FIAP Onay No : 2022-587 
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Yarışma Temsilcisi bulunacaktır. Sergileme ve ödüller 
FIAP unvan başvurularında kullanılabilir. 

 

 
 

FIAP 2021-587 

mailto:info@gfsd.org.tr
mailto:erman.suan@gmail.com
mailto:erman.suan@gmail.com
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