
 

 
21. FIAP Doğa Bienali 2022 Türkiye 

TFSF Türkiye Takım Seçmesi 
Şartnamesi 

 
Amaç: 
FIAP Bienallerinin ulusal elemeleri federasyonlar seviyesinde yapılır. Bu yüzden 2022 yılında Türkiye’de 
yapılacak FIAP 21. Doğa Bienali’ne katılacak Türkiye Takımı’nın seçiciliğini, Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu (TFSF) yapacaktır. Bienale katılım bir yandan ülke tanıtımına katkıda bulunurken, bir yandan da 
derneklerin ve bireylerin uluslararası camiada adını duyurabilmesi için güzel bir imkân sunmaktadır. Bienallere 
katılım FIAP unvan başvurularında da göz önünde tutulmaktadır. 
TFSF, ülkemizi temsil edecek eserleri titizlikle saptayarak, geçmiş yıllarda FIAP Bienallerinde Türkiye adına 
kazanılan başarıları sürdürerek, fotoğraf alanında başarılı çalışmaları gerçekleştirecek, ülkemizin ve ülkemiz 
fotoğrafçılarının seslerini yurt dışında duyuracak titiz bir çalışmayı amaçlamaktadır. 
Bu yıl 21.FIAP Doğa Biyenalinin organizasyonu Türkiye olarak TFSF tarafından yapılması ayrı bir önem arz 
etmekte ve güçlü bir takım oluşturma niyetindeyiz. 

 
Konu: 
Türkiye takımı olarak fotoğraflarda konu bütünlüğü sağlamak için; 3 farklı kategoride aşağıda belirtilen 
konularda fotoğraflar gönderilecektir. 
Bu konuda fotoğrafların FIAP Doğa Fotoğrafı tanımına uyması gerekmektedir. Gönderilen fotoğraflardan 
seçilenler, FIAP 21. Doğa Bienali - 2022 Türkiye’ye katılmak üzere Türkiye Takımı’nı oluşturacaktır. 

 
Yarışma Kategori ve Bölümleri: 
Tüm bölümler FIAP Doğa fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır. 

1- Sayısal: Renkli (Türkiyenin Böcekleri) 
2- Sayısal: Renkli (Kuşlar uçarken) 
3- Sayısal: Renkli (Türkiyenin Şelaleleri)  

Her üç kategori için Türkiye Takım Seçimi’ne fotoğraflar sayısal ve renkli olarak gönderilecektir. TFSF Türkiye 
takımı seçmelerinde belirtilen konular içinden sadece iki konu seçilip FIAP Doğa Bienaline 
gönderilecektir. Bu konudaki nihai karar TFSF adına seçici kuruldadır. Seçilen konulardan bir 
tanesi baskı kategorisine gönderilecektir. Baskılar 30 cm x 40 cm olarak TFSF tarafından yaptırılacaktır. 

 
2022 FIAP 21. Doğa Bienali Türkiye Takımı için; FIAP kuralları gereği, bir kişiden en çok 1 (bir) adet olmak 
üzere toplam 10 (on) adet baskı ve bir kişiden en çok 2 (iki) adet olmak üzere toplam 20 (yirmi) adet dijital 
(sayısal) fotoğraftan oluşan iki portfolyo hazırlanacaktır. Takıma seçilen fotoğraflardan, son katılım tarihine 
kadar, herhangi bir nedenle, fotoğraf gönderilemeyecek olur ise seçici kurul diğer katılımcılardan da fotoğraf 
isteyebilecektir. 

 
FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı: 
Doğa fotoğrafçılığı, antropoloji ve arkeoloji dışında doğa tarihinin bütün branşlarını kaydeder. Canlı ya da cansız 
fiziksel dünyanın insanlar tarafından yapılmamış veya değiştirilmemiş tüm yönlerini içerir. Doğa görüntüleri, 
fotoğraflanan sahnenin gerçekliğini aktarmalıdır. Yeterli bilgiye sahip bir kişi görüntünün konusunu 
tanımlayabilmeli ve doğru bir şekilde sunulduğuna tatmin olmalı ve doğa unsurunu kontrol etmek veya 
görüntüyü yakalamak için etik olmayan hiçbir uygulamanın kullanılmadığından emin olmalıdır. Canlı bir 
organizmanın yaşamını veya refahını tehdit eden herhangi bir insan faaliyetini doğrudan veya dolaylı olarak 
gösteren görüntülere izin verilmez. Bir Doğa görüntüsünün en önemli parçası, anlattığı doğa hikayesidir. Yüksek 



 

teknik standartlarla birlikte fotoğraf doğal görünmelidir. Fotoğrafı işlerken vinyet eklemek ya da arka planı 
bulanıklaştırmak yasaktır. İnsanlar tarafından yaratılan nesnelere ve insan etkinliğinin kanıtlarına, yalnızca Doğa 
öyküsünün gerekli bir parçası olduklarında izin verilir. İnsan yapımı melez bitkiler, kültür bitkileri, vahşileşmiş 
hayvanlar(evcil veya kontrol altındayken kaçıp vahşileşen), evcil hayvanlar, insan yapımı melez hayvanlar ve 
monte edilmiş veya korunmuş zoolojik örneklerin fotoğraflarına izin verilmez. Hayvanat bahçeleri gibi kontrollü 
koşullar altında çekilen fotoğraflara izin verilir. Bir fotoğrafın amacına yönelik olarak, canlıların dondurulmasına, 
anestezi veya doğal hareketi kısıtlamaya yönelik başka herhangi bir yöntemle kontrol edilmesine izin verilmez. 
Bir Doğa görüntüsünün gerçekliğini değiştiren hiçbir değişikliğe izin verilmez. Kesme (crop) yapılması dışında, 
görüntü üstünde yer değiştirme, ekleme veya çıkarma gibi tekniklere izin verilmez. Toz lekeleri, dijital 
gürültü(noise) ve mercek parlaması gibi fotoğraf makinesinden kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik 
tekniklere izin verilir Renkli görüntülerin gri tonlamalı monokroma tamamen dönüştürülmesine izin verilir. 
Kısmi dönüştürme, tonlama ve kızılötesi çekim veya dönüştürmelere izin verilmez. Aynı doğa unsurunun 
fotoğraf makinesinde veya yazılımla üst üste odaklama (focus stacking) veya pozlama karıştırma(exposure 
blending) yoluyla birleştirilen görüntülerine izin verilir. Arka arkaya çekilen ve üst üste binen görüş alanlarına 
sahip fotoğrafların kamerada veya yazılımla birleştirilmesine(image stitching) izin verilir. 

 
Fotoğrafların Teknik Şartları, Adlandırılması ve Yüklenmesi: 
FIAP Doğa Bienali’ne katılmak isteyen her katılımcı, FIAP tarafından belirlenen aşağıdaki teknik şartlara uyan 
en fazla 5 (beş) adet Dijital (Sayısal) Renkli fotoğrafını tfsfonlineyarismalar.org.tr adresinden yükleyecektir. 

• Eserin uzun kenarının en az çözünürlük değeri : 2400 piksel 
• Eserin uzun kenarının en fazla çözünürlük değeri : 3500 piksel 
• Eserin dosya boyutu en fazla : 6MB 
• Eserin dosya uzantısı, renk uzayı ve dpi : jpg, sRGB, 300dpi 
• Eserin dosya adı, Türkçe karakter ve boşluk kullanılmadan fotoğrafın – mümkünse İngilizce- ismi 

(örneğin; “red_bird.jpg” olacak şekilde) yazılmalıdır. 

 
FIAP kuralları gereği; fotoğrafın dosya adı daima aynı isimle yarışmalara katılıyor olmalıdır. Daha önce 
yapılan ya da başka zamanda yapılan bir FIAP yarışmasına o fotoğraf o isimle katılım sağlamış olmalıdır.  

 
Katılım Koşulları: 
1) Katılım, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) üyesi olan tüm dernek üyelerine açıktır. Bu koşulu 

taşımayan katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu sebepten dolayı katılımcılar 
tfsfonlineyarismalar.org.tr yarışma sisteminde yer alan dernek bilgilerini güncellemelidirler. 

2) Haklarında kural ihlali gerekçesiyle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya 
katılamazlar. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu 
yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir. 

3) Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
4) Her katılımcı yarışmaya her bölüm için en fazla 5 (beş) adet Sayısal: Renkli fotoğrafla katılabilir. 
5) Fotoğraflar FIAP Doğa Fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır. Bu tanıma uygun olmayan fotoğraflar 

kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 
6) Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraflarda imza, tarih gibi metinler 

ya da logo gibi ayırt edici işaretler bulunmamalıdır. 
7) Daha önce ulusal veya uluslararası yarışmalarda ödül veya sergileme almış fotoğrafların katılmasında bir 

sakınca yoktur. Ancak 21. FIAP Doğa Bienali kuralları gereği daha önceden FIAP Bienallarine katılmış 
fotoğraflar gönderilemez. 

8) Katılımcı, gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, 
beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 

9) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin 
olduğu gibi kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Ayrıca bu durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı 



 

ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 
10) Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin 13. maddesi’ndeki 

yaptırımlar uygulanır.  
11) TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların 

gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden 
kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân 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. 

12) TFSF yarışma sorumlusu veya TFSF Yarışma Temsilcisi, FIAP Doğa Bienali Türkiye Takımına seçilen 
fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 

13) Seçilecek fotoğrafların kullanım hakkı TFSF ve eser sahibine ait olacaktır. TFSF, seçilecek fotoğrafları 
fotoğrafçı ismini belirterek tanıtım amaçlı olarak basılı veya sanal ortamda yayınlayabilir, ticari amaçla 
kullanamaz. Katılımcıya ayrıca bir telif (kullanım) ücreti ödenmeyecektir. Seçilecek eserler 
www.tfsf.org.tr ve tfsfonlineyarismalar.org.tr web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, 
Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve 
ayrıca TFSF e-Almanak’ında yer alacaktır. 

14) Eserlerin gönderilmesinden/yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu 
olmayacaktır. 

15) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA 
Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir. 

16) Bu şartname, katılımcının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların, bu 
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

 
Yarışma Takvimi: 
Son Katılım Tarihi  : 05 Ekim 2022 Çarşamba 23:30 TSI 
Seçici Kurul Toplanma Tarihi  : 07 Ekim 2022 Cuma 
Takım Seçmeleri Sonuç Bildirim Tarihi  : 09 Ekim 2022 
FIAP Doğa Bienali Sonuç Bildirim Tarihi : 10 Aralık 2022 

 
Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla): 
Akın ACAR, EFIAP/b Fotoğraf Sanatçısı 

Derviş KÖKENEK Fotoğraf Sanatçısı 

Deniz AYDEMİR TFSF YK Üyesi 

TFSF Yarışma Temsilcisi: Ferhat Sarıkoç 
İletişim-Sekreterya: 
Ferhat SARIKOÇ 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sümer 1 Sok. No:14/1 Kızılay/ANKARA, 0312 418 83 73 
 
 
 
Yarışmamız; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 
2022-B-002” numara ile onaylıdır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi 
bulunacaktır. Yarışma jürisi online yapılacaktır. Ulusal takıma seçilen eserlerin 
sahiplerine TFSF tarafından başarı belgesi verilecektir. 

http://www.tfsf.org.tr/
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