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ĐSTANBUL’DA 
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Ulusal Fotoğraf Yarışması 
 
 
 
 

Yarışma Başlangıç Tarihi: 
27.07.2009 

 
 

Son Katılım Tarihi: 
23.10.2009 

 
TFSF 

2009/  37 
 

 
“Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca desteklenmektedir.” 

Yarışma süresince TFSF gözlemcisi bulunacaktır. 
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1- Yarışmanın Amacı 
Kültür-sanat-bilim ve çevre değerlerini Đstanbul il sınırları dahilinde peyzaj mimarlığı açısından keşfetmek, 
kentin peyzaj dokusundaki değişimleri saptayabilmek, kenti daha iyi algılayıp tanıtmak, ortak bir kent bilinci 
bakışı sağlamak, kültür ve tarih mirasını Đstanbul kenti açısından işleyerek temsil imkanı elde etmek, kültür 
aktivitelerini arttırmak, peyzaj projelerine yol gösterici veriler sunmak ve bu çaba içine giren kişileri 
fotoğrafçılık teknikleri açısından değerlendirerek ödüllendirmektir.  
 
2- Yarışmanın Türü ve Şekli 
Yarışma ulusal ve renkli sayısal dalda düzenlenmektedir.  
Fotoğraflar, belgesel özellik taşıyacağı için, orijinal görüntü üzerinde kabul edilebilir müdahaleler (Fotoğraf 
makinesi üzerindeki ayarlardan yararlanarak keskinleştirme, kontrast, beyaz ayarı ve poz taraması işlemleri 
ile UV filtre, polarize filtre, ND-Neutral Density filtresi ve flaş kullanmak) dışında, ekleme çıkarma yapılmayan 
fotoğraflar kabul edilecektir. 
 
3- Yarışmanın Konusu ve Yeri 
Asya-Avrupa arasındaki en önemli bağlantılara ev sahipliği yapmış Đstanbul’un, yeditepe üzerine kurulu oluşu, 
en yüksek ve en alçak noktaları ile değişen silueti, yapısal (oturma elemanları, aydınlatma elemanları, 
işaret levhaları, çeşmeler gölgeleme elemanları gibi kentsel donatı elemanları ile döşemeler, 
duvarlar… gibi) ve bitkisel peyzajın kullanımı, arazi ile bütünleşen/bütünleşmeyen kent rengi, dokusu, tarihi 
mirasla çarpışması, geriye kalanları… Đstanbul’a bu gözle baktığınızda görebildiklerinizin tümü. 
Planlama ve tasarım çalışmaları ile doğal alanları koruyabildiğimiz gibi onu bozabiliriz de... Bu yapbozda 
arazi parçası/parçaları üzerindeki her türlü değişimin, bozulmanın, onarımın olumlu ve olumsuz sonuçlarının 
ortaya çıkardığı tablo yarışmanın konusudur.  
 

Peyzaj Mimarlığı, doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen sanat, bilim, 
mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek 
disiplini. Dünyada yaklaşık bir yüzyıldan daha uzun süredir Peyzaj Mimarları çevreyi şekillendirmektedir. 
 
Peyzaj Mimarları,  
Rekreasyon alanları, parklar, spor ve oyun alanları,  
Kentsel yaya alanları, meydanlar, açık müze ve amfi tiyatrolar, 
Kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar,  
Turizm ve dinlenme tesisleri,  
Üniversite yerleşkesi,  
Kentsel ve kırsal yerleşim ve gelişim alanları, 
Ticari merkezler ve kamu yapıları ile ilgili yer değişimi yapar, 
Lokal ve gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. 
Aynı zamanda sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi 
Đnsanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama 
yapar. 
Ulusal, bölgesel ve lokal kapsamdaki tarihi alanlar ve kültürel kaynakların koruma projelerini yürütür. 
 
4- Đdarenin Adı ve Adresi 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Đstanbul Şubesi Yarışmalar Komisyonu 
Adres : Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi, Selamet Apt., No: 57/1, Kadıköy/ĐSTANBUL 
 
Yarışma Sekretaryası: Berna DEMĐR 
TEL.   : +90 216 345 04 56  FAKS : +90 216 336 57 00  
GSM : +90 533 486 85 00 E-POSTA : istanbul@peyzajmimoda.org.tr   
WEB   : www.peyzajmimoda.org.tr 
  
5- Yarışmaya Katılım Koşulları  
Yarışmaya; jüri üyeleri, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Đstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri dışında, 
amatör ve profesyonel olan herkes katılabilir. Ödül almış fotoğraflar katılamaz.* 
 
* Değişiklik. 29.07.2009 tarihli TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Đstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 1 no’lu kararıdır. 
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6- Jüri Üyeleri ve Raportörlerin Đsimleri 
Jüri Üyeleri:* 
1- Şükran   AYALP  (Peyzaj Yük. Mimarı) 
2- Ali Đhsan   GÖKÇEN  (Fotoğraf Sanatçısı) 
3- Đzzet    KERĐBAR (E.Fiap)  
4- Prof. Dr.Sabit KALFAGĐL (Mimar- Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi) 
5- Đlteriş   TEZER  (Mimar)      
Raportörler:* 
1- Gülay  ÖZDABAK (Peyzaj Mimarı) 
2- Ayşin  TÜMER  (Peyzaj Mimarı) 
3- Dr.Gökçen F. YÜCEL   (Peyzaj Yük. Mimarı) 
(*Soyadlarına göre alfabetik sıralama yapılmıştır.) 

 
7- Yarışmacılardan Đsteneceklerin Neler Olduğu, Ölçekleri, Miktarları ve Sunuş Biçimleri  
Her katılımcı en çok 6 fotoğrafla katılabilir.  
Her tür analog çekimler sayısal ortama aktarılarak gönderilmelidir. Yarışmaya katılan dijital JPEG veya TIFF 
formatında CD ya da DVD’ye kaydedilmiş olacaktır. Dijital fotoğraflar 300 dpi çözünürlükte uzun kenarı 3000 
piksel, kısa kenarı 2000 pikselden düşük olmamalıdır.  
Eserler belge niteliği de taşıyacağından katılım formuna mutlaka çekildiği yer ve tarihi (yıl olarak) 
belirtilmelidir. Bu hususlardaki bilgilerin doğruluğundan katılımcı sorumludur.  
Fotoğrafların CD/DVD içine kaydedilme sırası; katılım formunda belirtilen Katılım Tablosu’na göre olmalıdır. 
 
8- Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar 

1- Evraklar tam ve eksiksiz olmalıdır. 
2- Tüm yazı ve rumuzlar ilgili evrakların sağ üst köşesinde olmalıdır.  
3- Katılımcılar 23.10.2009 tarihinde, saat 17.00'ye kadar fotoğrafları teslim etmiş olmalıdırlar.  
4- Fotoğraflar, kişilerin özel yaşamına müdahale etmemeli, genel etik ve ahlak kurallarına uygun 

olmalıdır. 
5-   Đlgili evrakların herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan belge, işaret, el yazısı ile yazılmış not veya 

açıklama bulunmamalıdır. 
6- Bilgisayar ortamında açılamayan, okunamayan CD/DVD’ler yarışma dışı kalacaktır. 

 
9- Yarışmaya Katılacakların Kimlik Zarf ve Ekleri 
Üzerinde yarışma isminin ve rumuzun yazılı olduğu kapalı klasör içinde bir adet kapalı, bir adet açık zarf 
olmalıdır. Eserler ile katılım formu (Ek) aynı zarfa koyulmayacaktır. 
1-     Kapalı olan zarfın içinde;  

-Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış, rumuzlu katılım formu(EK) 
-Dekont (Banka yolu ile ödeme yapacaklar için) 

Katılım formu, CD/DVD etiketleri ve tüm zarflarda yazan rumuzlar aynı olmalıdır.  
 
2-  Açık olan zarf; havalı zarf veya CD/DVD kılıfı şeklinde olmalı ve içinde;  

-En fazla 6 adet rumuzlu fotoğrafın kaydedildiği, bir adet rumuzlu CD/DVD olmalıdır. Birden fazla 
fotoğraf ile katılanlar CD/DVD içindeki kayıtlı fotoğraf listesi ile Katılım Formu’ndaki listede birbirine denk 
düşecek şekilde, sıra numarasına göre (örnek:A1H2C/1) vereceklerdir. 
 
10- Yarışma Takvimi  
Yarışmanın başlangıç tarihi : 27.07.2009  
Son katılım tarihi   : 23.10.2009 saat 17.00 ‘a kadar 
Jüri değerlendirmesi  : 24.10.2009  
Sonuç bildirim tarihi   : 29.10.2009  
Kolokyum     : 14.11.2009 saat 10:30_12:00 
Sergileme tarihleri  : 14.11.2009- 20.11.2009 
 

11- Katılım Bedeli-Eserlerin Teslim Yeri ve Şartları  
Fotoğrafların kaydedildiği CD/DVD, idarenin adresine posta yoluyla veya elden teslim edilecektir.  
KATILIM BEDELĐ: Fotoğraf başına 5,00 TL.’dir. 
Katılımcılar katılım bedelini; elden teslim anında veya aşağıda yazılı banka hesap numarasına ödeyebilirler. 
Banka yolu ile yapılacak olan ödemelerde, dekont kapalı zarf içine konulmalıdır. 
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Banka Hesap Numarası 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Đstanbul Şubesi 
Garanti Bankası  Hasanpaşa Şubesi  
Şube Kodu:413   Hesap No:6696784 
 

12- Kolokyum ile Eserlerin Sergileme Yeri ve Zamanı 
Kolokyum ĐFSAK – Alt Salonu’nda 14.11.2009 tarihinde saat 10:30_12:00 arasında yapılacaktır. 
Sergileme, ĐFSAK - Đbrahim Zaman Sergi Salonu’nda 14.11.2009 tarihinde saat 10:00’da başlayarak (bir 
hafta boyunca sürecek) ve 20.11.2009 tarihinde saat 17:00’a kadar yapılacaktır. 
 
ĐFSAK Adres: Đstiklal Cad. Ayhan Işık Sok. No:34/2 Beyoğlu - ĐSTANBUL  
 
Đmzalı jüri raporunun bir kopyası ile birlikte 1., 2. ve 3. ile 20 adet sergileme olarak toplam 23 eser A3 
formatında özel fotoğraf baskısı ile sergilenecektir. Dereceye giremeyen ve jüri tarafından yarışma dışı 
bırakılanlar kolokyum da slayt sunumu ile sergilenecektir. 
 
13- Eserlerin Geri Verilme Şekilleri 
30.11.2009 tarihinden sonra alınmayan CD/DVD’ler kurumumuz tarafından imha edilecektir. 
 
14- Rumuzlar ve Ambalaj Esasları 
Katılımcılar; katılım formunu ve eserlerini, tekrarlanmayan ve sıralı olmayan toplam beş (5) karakterden 
oluşan rumuzlu (Örnek: A1H2C) katılım klasörü (kimlik zarfı) ile göndereceklerdir. CD/DVD’ler hasar 
görmeyecek şekilde havalı zarf veya CD/DVD kılıfı içinde gönderilmeli ve teslim edilmelidir. Bu aşamada 
doğabilecek hasarlardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Tüm yazılar daktilo veya yazıcı ile yazılmış 
olmalıdır. Aynı şekilde daktilo veya yazıcı ile yazılmış etiket de yapıştırılabilir. Katılımcılar tüm gerekli 
evraklara ve CD/DVD üzerine, sağ üst köşede olmak kaydı ile rumuzlarını yazacaklardır. 
 
15- Yarışma Sonuçlarının Đlan Şekli 
Yarışma sonuçları 29.10.2009 tarihinde www.peyzajmimoda.org.tr, 
www.peyzajmimoda.org.tr/subeler/index.php?sube=4 ve www.tfsf.org.tr adreslerinden ilan edilecektir. 
Her bir katılımcının e-posta adresine 29.10.2009 tarihinde, ödül kazananlar ve sergilenecekler olmak üzere 
duyurulacaktır. E-posta adresi olmayan katılımcılar yarışma ile ilgili çoğulcu ve düzenli olarak yapılan 
duyurulardan haberdar olamayacaklardır. 
 
16- Ödüllerin Sayısı, Tutarı, Ne Zaman ve Nasıl Ödeneceği 
1.’lik ödülü  :                          1.000 TL. 
2.’lik ödülü  :                             750 TL. 
3.’lük ödülü :            500 TL. 
Satın alma  : (20 Adet Fotoğraf)                                20 x75 TL.  
 
29.10.2009 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde sahiplerinin belirtmiş oldukları banka hesaplarına 
yatırılacaktır. 
 
17- Kullanım Hakları 
Ödül alan ve satın alınan eserler TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Đstanbul Şubesi tarafından kendi 
yayınlarında tanıtım amaçlı olarak eser sahibinin adı ile birlikte kullanılabilir. Kullanım hakkı eser sahibi ile 
birlikte TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Đstanbul Şubesi’ne ait olacaktır. Ödül alan fotoğraflar TFSF yayını 
olan “Almanak 2009” da ve kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır. 
 
Katılımcılar 17 madde ve eklerinden oluşan şartnamedeki tüm şartları kabul etmiş sayılırlar. 
 
Değişiklik 1. Madde5- Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine Ödül almış fotoğraflar katılamaz.* 
29.07.2009 tarihli TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Đstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 1 no’lu kararı ile şartnameye 
eklenilmiştir. 

2. Madde 18- Yasal Dayanaklar 
29.07.2009 tarihli TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Đstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 1 no’lu kararı ile şartnameden 
kaldırılmıştır. 
EK 1: KATILIM FORMU 
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KATILIM FORMU: 
 

Adı/Soyadı            :………………………………………………………. 
 

T.C. Kimlik No       : ………………………………………………………. 
 

Meslek                  : ………………………………………………………. 
 

Adres              :……………………………………………………….. 
                                  

 ………………………………………………………… 
 

Ev/Đş Telefonu         :…………………….. 
 

Cep Telefonu          :…………………….. 
 

e-mail                :……………………... 
 

Tarih                   :…………………….. 
 

Đmza              :…………………….. 
 

Katılım Tablosu : 
 

FOTOĞRAF 
NUMARASI 

RUMUZ ESER ADI ÇEKĐLDĐĞĐ YER TARĐH 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
        

 
 


