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İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ – İFOD 
9. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 

ŞARTNAMESİ 
 

1. Yarışmanın Adı: İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 
2. Yarışmanın Amacı ve Konusu:  

a. Göztepe Rotary Kulübü, her yıl ülkemizde ve dünyada yaşanan küresel sorunlara dikkat 
çekerek, sanat yolu ile izleyiciye ulaşmak ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. 

b. Yarışmanın konusu;  
Sağlıklı Nesillerin Garantisi 
YAŞAM KAYNAĞIMIZ SU 

Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği) olarak bu yıl dokuzuncusunu 
düzenlediği uluslararası fotoğraf yarışmasında Uluslararası Rotary birliğinin yedi öncelikli 
alandan biri olarak belirlediği, su kaynaklarının korunması, suyun etkin kullanımı ve topluma 
güvenli içme-kullanma suyunun ulaştırılması için gereken projeleri kapsayan “Temiz su ve 
Hijyen” konu olarak seçildi.  
Su, tüm canlıların ve ekosistemin varlığı için vazgeçilmez bir kaynak. Yerkürenin 3/4’ü sularla 
kaplı olmasına rağmen kullanılabilir su miktarı %2,5, içilebilir su miktarı ise %1’den daha az. 
Dünya nüfusunun hızla artması, gelişen teknoloji ile birlikte atıkların çoğalması, zaten yetersiz 
olan yaşamsal suların kirlenmesi ile gelecek nesilleri susuzluk ve kuraklıkla yüz yüze 
getirmektedir.  
Güvenli suya erişim sağlık için vazgeçilmez. Buna karşın günümüzde 2,2 milyar insan güvenli 
suya erişememektedir. Suyun nitelik ya da nicelik olarak yetersizliği sanitasyon ve hijyen 
sorunlarını da beraberinde getirmekte, bu da pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. 
Mikrobiyolojik açıdan kirli suların sebep olduğu hastalıklar nedeniyle her yıl binlerce insan 
yaşamını kaybetmekte, kirli su kaynaklı bu vakalar küresel hastalık yükünün yaklaşık %3,6’sını 
oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde hastalıkların %80’inden fazlası yetersiz içme suyu 
ve sanitasyon ile ilişkilidir. Hastalıkları önlemek ve kontrol altına almak için güvenli suya ve 
sanitasyona erişimin ne kadar önemli olduğu COVID-19 pandemisinde bir kez daha gözler 
önüne serilmiştir.  
Teknoloji ve sanayinin gelişmesi ile farklılaşan yaşam alanlarımız bizi su kaynaklarından 
uzaklaştırarak, beton duvarların arasında, ambalajlı sulara mahkûm etmekte; değişen ekolojik 
koşullar ve artan ekonomik sorunlar nedeni ile birçok insan yetersiz ve güvensiz suyla yaşam 
mücadelesi vermekte. 
 Ekonomik gelişme ve nüfus artışı, tarım ve sanayi alanındaki su ihtiyacının artmasına neden 
olmakta, kişi başına düşen su miktarı azalmakta, diğer taraftan artan sağlığa zararlı ürünler ile 
su kaynaklarını kirletmekte, insanlar tarafından kullanılan suyun tümü, eklenen kirleticilerle 
birlikte çevreye geri dönmektedir.  Çevreyi ve su kaynaklarını korumaktan uzak politika ve 
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uygulamalar su kaynaklarının kirlenmesine neden olurken, yaşanan iklim krizi de durumu 
şiddetlendirmektedir. 
Yapılan bilimsel çalışmalar, küresel ısınma, çevre kirliliği ile artan nüfus ve kentsel yaşam 
koşullarının gelecekte, ihmal ettiğimiz geçmişimize geri dönüşü olanaksız kılarak, sağlıksız 
nesiller ile karşımıza çıkacağını şimdiden ortaya koymaktadır.  
Dünyada ve ülkemizde yaşanan küresel sorunlara dikkat çekmek için projelendirdiğimiz ve bu 
yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz yarışmamızda, her geçen gün artan sağlıksız yaşam 
koşulları ile doğaldan uzaklaşan toplumda, yaşamın kaynağı olan suyumuzu gelecek nesillere 
temiz bir şekilde ulaştırmanın önemini vurgulayacak ve farkındalık yaratacak fotoğraf kareleri 
arıyor, fotoğraf severleri yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz.  
 

           
 
3. Yarışma Organizasyonu: 
 Yarışma, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) 
tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır. 
4. Yarışma Kategori/Bölümleri: 
 Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. 
Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. 
5. Yarışma Koşulları:  

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.  
b. Yarışma 18 yaşından büyük tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese 

açıktır. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi, Jüri ve Düzenleme Kurulu 
üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.  

c. Yarışma tek kategoride Digital Siyah-Beyaz veya Renklidir. Monokrom ve/veya Renkli 
fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar 
yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul 
edilmeyecektir.  

d. Her bir katılımcı, en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir.  
e. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak 

işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu 
kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında 
bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması 
gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının 
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın 
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan 
fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir. 

f. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm 
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya 
kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve 
değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. 
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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. Durum FIAP’a 
bildirilir. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer 
ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının 
ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir. 

h. Yarışmacı TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla, 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. 

i. Düzenleyici kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların 
yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.  

j.  Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının 
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme 
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, 
sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, 
program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF 
Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak 
bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.  
6. Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı:  

a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma 
uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici 
kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma 
satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır. 

b. Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve diğer ilgili yasal 
mevzuat uyarınca eser sahibi olduğunu ve bizzat meydana getirdiği, başta gönderdiği fotoğraf 
olmak üzere her türlü eserin (“Eser”) tüm haklarının tarafına ait olduğunu; Eser’in özgün bir 
çalışma olduğunu, mevzuat kapsamında tek başına eser sahibi olduğunu; Eser’in İzmir Göztepe 
Rotary Kulübü Derneği’nin, Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun, Yarışmanın Göztepe Rotary 
tarafından bilahare belirlenecek ana sponsorunun, IFOD’un ve TFSF’nin sosyal medya üzerinde 
kullandığı (Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) 
hesaplarının tamamı veya bir kısmında ve/veya İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği 
tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini 
peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif 
ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunmayacaktır.  

c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül 
ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği 
izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini 
veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak 
talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte 
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait 
olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt 
eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya 
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

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. Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser 
üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden 
devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin 
(katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder. 

f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat 
eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, 
fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul 
edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu 
katılımcıya aittir. 

g. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar düzenleyici kurumun 
web sitelerinde www.ipc-gozteperotary.com ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ 
adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, 
Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde 
yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2023 ile düzenleyici kurum 
yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da 
kullanılabilecektir.  

h. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün 
sonra otomatik olarak silinecektir. (TFSF altyapısı kullanılmayan yarışmalarda bu madde 
silinmelidir.   
7. Diğer Hususlar: 

a. Fotoğraflar seçici kurula 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, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.  

b. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden 
geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan 
sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde 
yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. 
Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir 
şekilde sorumluluk kabul etmez. 

c. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, 
Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf 
Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir. 

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

e. Yarışma sonuçları TFSF’nın http://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org  ile Göztepe Rotary 
Kulübü Derneği’nin  www.ipc-gozteperotary.com   ve IFOD https://www.ifod.org.tr/ adreslerinden 
duyurulacaktır. 

f. Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir 
sayısal albüm hazırlanacak Yarışma web sitesi www.ipc-gozteperotary.com  de indirilmeye 
hazır tutulacaktır.  Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, IFOD 
https://ifod.org.tr/  İzmir Göztepe Rotary www.ipc-gozteperotary.com TFSF 
https://tfsfonayliyarismalar.org/ ve Rotary 2440 Bölge internet sitelerinde yayınlanacak ve 
belirlenecek olan sergi alanlarında sergilenecektir.  
8. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:  

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

http://www.ipc-gozteperotary.com/
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://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/
http://www.ipc-gozteperotary.com/
https://www.ifod.org.tr/
http://www.ipc-gozteperotary.com/
https://ifod.org.tr/
http://www.ipc-gozteperotary.comt/
https://tfsfonayliyarismalar.org/
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b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece Türkçe (Turkish) >
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/ 
adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.  

c. Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken
aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir. 

“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for 
FIAP Patronage » and FIAP document 033/2021 « Sanctions for breaching FIAP 
regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for 
International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, 
dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for 
breaching FIAP regulations and the red list.” 

d. İlgili yarışmaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce siteye üye olunması gerekmektedir.
Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon 
linkinin tıklanması ile olacaktır. Aktivasyon linki için e-postanın gelen klasörü veya spam ya da 
gereksiz klasörü kontrol edilmeli, link içeren e-postanın ulaşmaması halinde bu linke tıklanarak 
yeniden kod talep edilmelidir. 

e. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. Şifrenin
unutulması halinde şifremi unuttum linkinden yeni şifre oluşturulabilir. 

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

g. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 72-300 dpi, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde, kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir. 
Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın 
yüklenmesine izin vermeyecektir. 

h. Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri
kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )kullanılabilir. 

i. Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği
Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak 
esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır. 

j. 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. 

k. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum
sorumlu olmayacaktır. 

9. Yarışma Takvimi:
Son Fotoğraf Gönderim Tarihi
Jürinin Toplanması
Sonuçların Açıklanması
Sergileme ve Ödül Töreni

: 26 Mart 2023 Pazar Saat 23.00 (TSI)  
: 01 Nisan 2023 Cumartesi  
: 07 Nisan 2023
: Mayıs Haziran fotoğraf sunumu

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebi ile sergi ve sunum tarihleri daha sonra belirlenecektir.
Ödüllerin Gönderimi ve Online Kataloglar : 15 Haziran 2023 

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/
http://www.tfsf.org.tr/indir/fiap/DOC_018_2017_Patrong_E.PDF
http://www.tfsf.org.tr/indir/fiap/DOC_017_2017_RedList_E.PDF
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/uye/sifre-islemleri/aktivasyon-gonder
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/uye/sifre-islemleri/unuttum
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr
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10. Jüri Üyeleri (Soyadı sırasına göre alfabetik olarak):

• Nazire Avlar Demir (EFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

• Ali Rıza Demir (MFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

• Tayfun KOCAMAN İFOD üyesi Fotoğraf Sanatçısı

• Berna Kızıltan Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD temsilcisi- Fotoğraf Sanatçısı

• Yusuf Tuvi ( AFIAP)  Fotoğraf Sanatçısı- İFOD Onur Üyesi

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. 

TFSF Yarışma Temsilcisi: Ünal ÖZFUÇUCU 
Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma 
final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi 
tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, 
biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur. 

11. Ödüller:
• FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Açık Mavi Rozet): (Toplamda en fazla kabul ve

ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).

• FIAP Altın Madalya

• TFSF Altın Madalya

• FIAP Gümüş Madalya

• TFSF Gümüş Madalya

• FIAP Bronz Madalya

• TFSF Bronz Madalya

• FIAP Mansiyonu (6 adet)

• TFSF Mansiyon (3 adet)

• İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket

• İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket

• İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket

• IFOD Özel Ödülü (Plaket)

• Kabul Alan (en fazla 50 adet) - Sertifika

12. Salon Başkanı:
Orhun Sungurtekin Göztepe Rotary Kulübü Derneği UA Fot. Yrş.Kom.Bşk.
İrtibat Tel : +90 532 78057 74 
E-mail : photocontest@gozteperotaryclub.org  
www.ipc-gozteperotary.com 

http://www.ipc-gozteperotary.com/
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13. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2023-012” , 
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP 2023/132) numara ile onaylanmıştır. Yarışma 
sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır. 
 
14. Bu yarışmada alınan ödül ve kabuller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir. 

 
                                           

                                                         
 

 


