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18. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI, 2022 

 

1. Fotoğraf Yarışması Adı: 18. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI, 2022 

2. Yarışma Konusu ve Amacı: ‘Mutluluk’  

Bu yılki temamız 'mutluluk', insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde…  

Mutluluğu objektifinizde yakalamak, en az onu tarif etmek kadar zor.! Ama buna hazırsanız, 
dünya üzerinde, her yerde, tüm canlılarda, her türlü mutluluğu fotoğraflayabilirsiniz. Siz 
nasıl görüp deklanşörünüze nasıl ne zaman ne şekilde basabiliyorsanız…! 

3. Organizasyon: ‘Orhan Holding 18. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ Orhan Holding 
tarafından düzenlenmekte ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile 
yapılmaktadır. 

4. Yarışma Kategori ve Bölümleri: 

Yarışmanın bu yılki konusu ‘Mutluluk’ olup, sayısal (dijital) olarak üç bölümde 
gerçekleşecektir. 

a. Siyah-Beyaz (Geleneksel Fotoğraf) 

b. Renkli (Geleneksel Fotoğraf) 

c. Deneysel (Renkli veya Siyah-Beyaz) 

5. Katılım Koşulları:  

a) Katılım ücretsizdir. TFSF ve FIAP kurallarına ve düzenlemelerine göre gerçekleştirilecek 
olan uluslararası fotoğraf yarışmamıza tüm fotoğraf severler ücretsiz katılabilirler. 

b) Her bölüme en çok 4 (dört) fotoğraf ile katılına bilinir. 

c) Yarışma; seçici kurul üyeleri, yarışma sekreterya görevlileri, bu yarışmanın TFSF yarışma 
temsilcisi ve birinci derece akrabaları dışında, dünyanın her yanından 18 yaşından büyük tüm 
profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.  

d) Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını 
göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar.  

e) 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 anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır.  

f) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş 
gibi göstermeye ya da değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve 
değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.  
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g) 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.  

h) Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam 
eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.  

i) FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, 
yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına 
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. FIAP elindeki bütün imkân ve 
teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcı, kendisinden istenen gerekli bilgileri 
sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne 
yönelik FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından 
yasaklanır ve ismi her şekilde duyurulur. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin 
muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. (*) 

j) Orhan Holding, gerekli gördüğü durumda katılımcılardan fotoğrafların asıl dosyalarını 
isteyebilir.   

k) Yarışma sonucu Orhan Holding’in http://ipc.orhanholding.com, www.orhanholding.com 
ile TFSF’nin https://tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanacak; ayrıca tüm katılımcılara e-
posta ile bildirilecektir. 

6. Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı: 

a) Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Orhan Holding arşivinde saklanacaktır. Orhan Holding, 
sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile, bu fotoğrafların her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına 
sahip olacak ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. 

b) Yarışmaya katılan yarışmacılar, ödül ve sergileme alan fotoğraflarının Orhan Holding 
tarafından sergi ve kataloglarda kullanılmasını kabul ederler. 

c) Yarışmanın kurallarına göre, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, 
eserlerin çoğaltılması, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili 
kurallara uyulmalıdır. Orhan Holding, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlarla 
kullanılmasına izin vermez. 

d) 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.  

e) 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. 

f) Eser gönderenler gönderdikleri eserlere ilişkin gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış 
olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve 
taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Orhan Holding sorumlu 
olmayacaktır. 

 

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
http://ipc.orhanholding.com/
http://www.orhanholding.com/
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7. Diğer hususlar: 

a) Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri adreslerine gönderilecektir. 
Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Orhan Holding sorumluluk taşımayacaktır.  

b) Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir 
sayısal albüm hazırlanacak ve Aralık 2022’den itibaren http://ipc.orhanholding.com, 
www.orhanholding.com internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. 

c) Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, 
http://ipc.orhanholding.com, www.orhanholding.com https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/  
internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada 
ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar TFSF sayısal Almanak 2022 de kurumumuza ayrılan 
sayfalarda yer alacaktır.  

d) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 
(doksan) gün sonra sistemden silinecektir. 

e) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 
bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 
4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 Inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.  

f)  Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri 
ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana 
Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal Uygulamaları Yönergesi Tfsf Yg 02-D” ile TFSF Yönetim 
Kurulunun kararları geçerlidir. 

8. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi: 

a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, sadece “Katılım 
Başvuru Formu”nu doldurmuş yarışmacıların http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden 
üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek yükledikleri eserlerin kabulü ile geçerli 
olacaktır. Alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir. 

b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin 
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin 
tıklanması ile olacaktır. 

c) 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. 

Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, 
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir. 

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

f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 300 DPI çözünürlükte, 8-12 
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı,4 Mb’yi de 
geçmemelidir. 

g) Fotoğraflar sisteme yüklenirken fotoğraf adı, çekim tarihi ve yeri bilgilerinin ilgili alanlara 
katılımcı tarafından doğru şekilde girilmesi gerekmektedir.  

h) Fotoğraflara isim vermek zorunludur. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları 
gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka 

http://ipc.orhanholding.com/
http://www.orhanholding.com/
http://ipc.orhanholding.com/
http://www.orhanholding.com/
https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/
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
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
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bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı ismi kullanınız. 

i) 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. 

j) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu 
olmayacaktır. 

9. Ödüller (Her bölüm için): 

• FIAP Altın, Gümüş, Bronz Madalyaları, FIAP Mansiyonları (plaket) (4 adet), 
• TFSF Altın, Gümüş, Bronz Madalyaları, TFSF Mansiyon (3 adet) 
• Orhan Holding Özel Ödülü (plaket), 
• Necla Orhan Özel Ödülü (plaket) 
• FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (açık mavi rozet) (Toplamda en fazla sergileme ve ödül 

alan katılımcıya verilecektir). 
• Sergileme (Her bir kategori için en fazla 11  eser seçilebilir). 

10. Seçici Kurul Üyeleri: 

Siyah – Beyaz  

● Zeynep Diniz (AFIAP)  

● Ayşegül Orhan  

● Ercan Arslan 

Renkli 

● Nasuh Mahruki  

● Necla Orhan  

● Engin Özendes ( ESFIAP)  

Deneysel 

● Ali Balkı (AFIAP) 

● Ayşen Küçüka 

● Bahadır Öztuna  

* 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. 

 

https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr
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11. TFSF Yarışma Temsilcisi:  Cengiz Han Günesen 

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Yarışma Temsilcisi bulunacaktır.  

 

12. Yarışma Takvimi: 

Son Katılma Tarihi : 07 Kasım 2022 

Değerlendirme : 12 Kasım 2022  

Sonuç Bildirim Tarihi : 18 Kasım 2022 

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 17 Aralık 2022 

Ödül Gönderimi  : 01 Şubat 2023 

 (Sayısal katalog hazırlanacak ve katılımcılara eposta ile gönderilecektir) 
Sergi için büyük boy baskılar Orhan Holding tarafından yaptırılacaktır. 

 

13. Yarışma Sekreteryası/İletişim: 

Orhan Holding A.Ş. (Rümeysa Dağlar) 

ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI- 2022 

Ovaakça Çeşmebaşı Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. No: 661  

Osmangazi 16335 Bursa/Türkiye 

Telefon: +90 224 280 4900 

Faks : +90 224 267 14 44 

E-posta:  ipc@orhanholding.com  

14. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation 
of Turkey tarafından TFSF 2022-090 ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu/Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP) tarafından FIAP 
2022-605 numara ile onaylanmıştır. 

15. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Yarışma Temsilcisi bulunacaktır.  

FIAP Geleneksel Fotoğraf (Traditional Photo) Tanımı: 

Geleneksel Fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın gerçekliği 
değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama (cropping) dışında orijinal fotoğraf 
üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz. Kamerada veya 
çekimden sonra yapılmış HDR (High Dynamic Range) veya focus-stacking teknikleri ile 
yapılmış fotoğraflar kesinlikle yasaktır. 

FIAP Siyah-Beyaz (monochrome) Fotoğraf Tanımı: 

Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma, çeşitli gri tonları ile bir 
monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom 
sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-

mailto:ipc@orhanholding.com
http://www.tfsf.org.tr/
https://www.facebook.com/FIAP-F%C3%A9d%C3%A9ration-Internationale-de-lArt-Photographique-315152355167952/
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beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi 
tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir 
çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir. 

                                 

     2022-605 

 


