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       1950 -2020: FIAP 70 YAŞINDA! 

 

 “2020 YILINDA DÜNYA” FIAP FOTOĞRAF YARIŞMASI 

 

FIAP bu yıl 70. yaşını kutlamaktadır.  Dünya sanatsal fotoğrafına yıllarca yapmış olduğu verimli katkıyı 
kutlamak için FIAP, dünyadaki tüm fotoğrafçılara açık, 2020 yılında çekilmiş fotoğraflarıyla 
katılabilecekleri bir yarışma düzenlemektedir. Yarışma FIAP patronajlıdır ve yarışmaya katılım ücretsizdir. 
FIAP unvan başvurularında da kullanılabilecek olan madalyalar ve kabullerden başka, En Başarılı 
Yarışmacı (Best Author), gelecek FIAP Fotoğrafçılar Toplantısına davet edilecek ve transfer ücretleri, 
uçak, katılım ve otel masrafları FIAP tarafından karşılanacaktır. 

 

Kurallar: 

1) Bu yarışma, FIAP’ın resmi merkezinin bulunduğu Lüksemburg’ta, 2020/505 numaralı FIAP 
patronajı ile düzenlenmektedir. Bu nedenle, bu yarışmada alınacak madalyalar ve kabuller FIAP 
unvan başvurularında kullanılabilecek ve FIAP BELGE 018/2017 patronaj kuralları geçerli 
olacaktır. 

2) Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
3) Hem renkli hem siyah/beyaz fotoğrafların kabul edileceği karışık tek bölüm olacaktır. 
4) Konu “2020 Yılında Dünya”. Sadece 2020 yılında çekilmiş olan fotoğraflar yarışmaya kabul 

edilecektir. Yarışma TRAD (Geleneksel Fotoğraf) etiketli olduğundan, fotoğraflar, FIAP’ın 
aşağıdaki TRAD tanımına uygun olmalıdır:  
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’ın geçenlerde düzenlemiş olduğu “We Stay Home” yarışmasına gönderilmiş fotoğraflar bu 
yarışmaya gönderilemez. 



5) Bir yarışmacı en fazla 4 fotoğrafla yarışmaya katılabilir. Sayısal dosyalar JPEG formatında, 8 bit, 
RGB, uzun kenarı en fazla 1,920 piksel ve 300 dpi olmalıdır. Fotoğraf dosyasının boyutu 4MB’ı 
geçmemelidir. 

6) Her fotoğrafın bir özel ismi olmalıdır. İsimsiz (untitled), sözcüğü fotoğrafın adının herhangi bir 
yerinde kullanılamaz. Fotoğraf makinesinin fotoğrafa verdiği isim, fotoğraf ismi olarak 
kullanılamaz. Fotoğrafın üzerinde herhangi bir isim, işaret, logo (watermark) kabul edilmez. 

7) Yarışmanın açılış tarihi:   1 Eylül 2020 
Yarışmanın kapanış tarihi:  1 Ocak 2021 

8) Fotoğrafların değerlendirilmesi:  31 Ocak 2021 
Fotoğrafları FIAP Yönetim Kurulu üyeleri değerlendirecektir. Yarışma kurallarına uymayan 
fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Seçici kurulun kararları kesindir ve itiraz edilemez. 

9) Sonuçların açıklanması: 15 Şubat 2021. Her yarışmacı fotoğraflarının aldığı sonuçları bildiren bir 
mesaj alacaktır. Tüm sonuçlar yarışma sitesine yüklenecektir. 

10) FIAP, yarışma sitesinden indirilebilecek, pdf formatında bir katalog hazırlayacaktır. Eğer katılan 
fotoğraflar uygun görülürse, FIAP 70. Yılını anmak için basılı bir katalog yapmayı da 
planlamaktadır. Basılı katalog yapılması durumunda, yarışmacılardan kataloğa girecek 
fotoğraflarını büyük boyutta göndermeleri istenecektir. 

11) FIAP 10 özel ödül verecektir. En çok kabul alan yarışmacı En Başarılı Yarışmacı (Best Author) 
unvanını alacaktır. Eşitlik durumunda, alınmış olan ödüllere göz önüne alınacaktır ve bu karara 
itiraz edilemez. En Başarılı Fotoğrafçı (Best Author), gelecek FIAP Fotoğrafçılar Toplantısına 
davet edilecek ve transfer ücretleri, uçak, katılım ve otel masrafları FIAP tarafından 
karşılanacaktır. 

12) Fotoğraflar www.fiap-earthin2020.net sitesine yüklenmelidir. 

Yarışmaya eserlerini göndermekle, yarışmacı aşağıdaki şartları kabul ettiğini beyan etmiş olur: 
- Gönderilen eserlerin, katılımcı FIAP üyesi olmasa dahi, FIAP kural ve tanımlarına uyup 

uymadığı konusunda FIAP tarafından incelenebileceğini, 
- Bunu FIAP’ın tercih edeceği herhangi bir şekilde yapabileceğini, 
- İstendiği durumda, eserlerin makine tarafından çekilen orijinallerinin verilmemesi veya konuyla 

ilgili yeterli bilgi sağlanmaması veya FIAP’la iş birliğine yanaşılmaması durumunda FIAP’ın 
katılımcıyı yasaklayacağını, 

- Yasaklama durumunda, FIAP kurallarına uyulmadığına istinaden katılımcının isminin kuralların 
etkin bir biçimde uygulanması için her gerekli durumda deşifre edileceğini.  

 
 
TELİF HAKLARI – FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI – KİŞİSEL VERİLER 
 
Yarışmaya gönderilen tüm fotoğraflar FIAP arşivlerinde saklanacaktır. FIAP’ın bu fotoğrafları, fotoğrafçının 
adını belirterek, ticari olmayan reklam amaçlı kullanmaya hakkı vardır. Bu kullanım için fotoğrafçıya bir telif 
hakkı ödenmeyecektir. Eğer fotoğraf kullanımı sırasında bir kolaj içindeyse, fotoğrafçının adı 
belirtilmeyebilir. Yarışmacı tarafından aksi belirtilmedikçe, fotoğraflar basılı ve / veya sayısal katalogda 
kullanılabilir. Fotoğraflardaki kişiler ve yerler için gerekli izinleri fotoğrafçının almış olması gerekir. 
Fotoğrafların basılı veya sayısal (internet sitesi, eposta) yayında kullanımı nedeniyle ortaya çıkacak her 
türlü anlaşmazlık fotoğrafçının sorumluluğundadır. Bu yarışmaya katılarak, yarışmacı veya 18 yaşından 
küçükse velisi, fotoğrafta tanımlanabilen her kişi için (kişi 18 yaşından küçükse velisi tarafından imzalanmış) 
izin almış olduğunu ve gerektiğinde bu izinleri gösterebileceğini beyan etmiş olur. Görüntülerin tamamı 
yarışmacı tarafından kaydedilmiş olmalıdır. Herhangi bir diğer kaynaktan, örneğin stok fotoğrafçılığından 
veya kliplerden alınmış fotoğraflar kabul edilmez. Yarışmaya fotoğrafını göndererek, yarışmacı, fotoğrafın 
tamamen kendisine (takma isim kabul edilmez) ait olduğunu beyan etmiş olur ve yarışmacı FIAP’ın 
fotoğrafın tümünü veya bir kısmını tanıtım için ve / veya Yarışma ile ilgili medyada ücretsiz olarak 
kullanacağını kabul etmiş olur. Buna, bir internet sitesinde düşük çözünürlüklü yayın da dahildir. FIAP, telif 
hakkının kötü amaçlı kullanımı için sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya katılarak, yarışmacı veya 18 
yaşından küçük yarışmacının velisi, eposta adresi dahil, vermiş oldukları kişisel verilerin, herhangi bir FIAP 
etkinliği için kullanılabileceğini kabul etmiş olur. Yarışmaya katılarak, yarışmacı veya 18 yaşından küçük 
yarışmacının velisi, Facebook ve benzeri halka açık sosyal medyada fotoğrafların ve yarışmacının isminin 
yayınlanabileceğini kabul etmiş olur. Fotoğraflar yarışma sitesine yüklendiği anda bu kurallar geçerli hale 

http://www.fiap-earthin2020.net/


gelir. Yarışmaya katılmakla, yarışmacı veya 18 yaşından küçük yarışmacının velisi, yarışmaya 
gönderdikleri fotoğrafların tüm sorumluluğunu üstlendiklerini kabul ve beyan ederler ve olabilecek her türlü 
üçüncü tarafla ilgili zarar, ziyan, telif hakları suistimali, kişisel haklara saldırı, özel hayata müdahale ve 
benzeri suçlamalarda FIAP’ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını bildirmiş olurlar.            
 

  

 

 


