
“EKOLOJİK YIKIM” FOTOĞRAF SERGİSİ
“Doğa için bir fotoğraf!”

KATILIM KOŞULLARI:
AMAÇ:

•	 Fotoğraf Sergisi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yürütücülüğünde TMMOB ÇEVRE 
MÜHENDİSLERİ ODASI işbirliği ile, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI’nın 31 Mayıs - 5 Haziran 
“EKOLOJİK YIKIM İLE MÜCADELE HAFTASI” etkinlikleri kapsamında sergilenmek üzere düzenlenmiştir.

•	 Ekoloji, canlıların kendi aralarındaki ve çevreleri ile olan etkileşimleri araştıran ve analiz eden bilim dalıdır. 
Ekoloji denildiğinde doğanın ekonomisi ile ilgili olan bilgiler topluluğu anlaşılmaktadır. Bu bilgiler hayvanların 
organik ve inorganik çevresi ile olan tüm ilişkilerinin incelenmesini kapsamaktadır. Bu ilişkiler hayvanlar ve 
bitkiler arasında; ister dolaylı, isterse doğrudan doğruya bağıntılı bulunsun, bu bilim dalı hepsini kapsamına 
almaktadır. 

•	 Ekolojik yıkım, yukarıda bahsedilen yaşamsal ilişkilere doğal olmayan müdahalelerin yol açtığı bir kıyımdır; 
ekosistemin kendi içindeki dengelerini ve dinamiklerini bozmaktır. Ekoloji, kendi içinde doğal dengeleri olan 
bir yaşam savaşının tüm dinamiklerini kapsarken; ekolojik yıkım ise, yaşam savaşı verenlerin yaşamlarına 
dışarıdan müdahale ile son vermektir.

•	 Tüm dünyada kabul gördüğü üzere, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’dür. Son günlerde ekolojik yıkım ve çevreye 
verilen zararlarla ilgili olarak yapılan haberler kamuoyu gündeminde sıklıkla yankı bulmaktadır. Salda Gölü, 
Fırtına Deresi, Kaz Dağları, Kanal İstanbul, Mersin Akkuyu, Hasankeyf, Ergene havzası, HES inşaatları ve en 
son Rize İkizdere’de yıkımın başladığı taş ocağı projesi ve yitip giden nice güzel alanlar... 

•	 Bu haziran ayında, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve TFSF, bu yıkımların görsel hafızasının oluşturulması, 
sanatsal anlamda söz konusu direnişlere omuz verilmesi ve yapılanların açık bir biçimde gözler önüne serilmesi 
için bu sergiyi düzenlemişlerdir. Fotoğrafın görsel anlatım gücünden yararlanılarak, binlerce kelimeye bedel 
olan fotoğraflar ile bu yıkımlara dikkat çekilmek istenmektedir.

•	 Bu sergi ile fotoğraf sanatı aracılığıyla yaşanan bu yıkımların kayıt altına alınması ve gelecek nesillere görsel 
bellek olarak aktarılması amaçlanmaktadır. Her geçen gün ülkemizin doğal zenginliğinin elimizden kayıp 
gitmesine şahit olurken, bir fotoğraf gönüllüsü olarak sizleri bu yıkıma direnenlerin mücadelesini belgelemeye, 
kaybolacak güzelliklerin değerini toplumumuza hatırlatmaya ve bu uğurda mücadele edenlere destek olmaya 
davet ediyoruz. Korkarız ki çok yakında fotoğraflayacak ne bir doğal güzellik ne de endemik bir yaşam kalacaktır. 

•	 TFSF ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, tüm fotoğraf gönüllülerinin objektiflerini gözümüzün önünde 
süregelen “Ekolojik Yıkıma” yönelterek ve bu olumsuzlukların olası sonuçlarını hayal güçleri ile yansıtarak bu 
yıkıma dikkat çekmelerini ülkemize bir vefa borcu niyetiyle beklemektedir. 

KİMLER KATILABİLİR?
•	 18 yaş üstü ve geçerli TC kimlik numarası taşıyan tüm fotoğrafçılara açıktır. 

•	 Katılımda dernek üyeliği aranmamaktadır.

•	 Sergiye, Sergi Küratörü ve Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece akrabaları hariç herkes katılabilir. (TFSF 
Yönetim Kurulunda görev alanlar ve TFSF Yarışma Temsilciliği yapanlar katılabilir.)

•	 TFSF tarafından hakkında kısıtlama kararı verilenler (kısıtlama sürelerinin bitim tarihi serginin son katılım 
tarihinden sonra olanlar) katılamaz.

ANA KURALLAR
•	 Katılım ücretsizdir. 

•	 Serginin konusu “Kaybolan Doğal Güzelliklerimiz ve Ekolojik Yıkım”dır. 



•	 Katılım için gönderilecek fotoğraflar, Türkiye sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.

•	 Tüm tekniklerde (renkli, monokrom, uzun pozlama, üst üste çekim, manipülasyon, kolaj vb.) katılım serbesttir. 

•	 Sergiye gönderilecek fotoğrafın katılımcıya ait olması şarttır. Ayrıca kolaj gibi tekniklerde kullanılan fotoğraflar 
da katılımcıya ait olmalı ya da gerekli izinlerin alınmış olması gerekmektedir.

•	 Sergiye, dosya boyutu 3 MB geçmeyecek şekilde dijital olarak siyah-beyaz veya renkli fotoğraflarla katılım 
sağlanabilir. Sergi için gerekirse fotoğrafın orijinal dosyası katılımcıdan istenebilir.

•	 Bir kişi, kendisine ait en fazla 5 (beş) fotoğrafla seçmelere katılabilir.

•	 Seçilecek eser sayısında bir sınır yoktur, seçici kurul kararı esastır.

•	 Sergiye daha önce bir fotoğraf yarışmasında ödül ya da sergileme almış fotoğrafların gönderilmesinde bir engel 
yoktur. 

•	 Bu sergi bir fotoğraf yarışması değildir, bu nedenle sergilenecek fotoğraflar arasında bir ödül değerlendirmesi 
yapılmayacaktır.

•	 Sergiye fotoğrafı seçilen kişilere, seçilen fotoğrafının da bulunduğu özel tasarım katılım belgesi TFSF tarafından 
verilecektir.

•	 Katılım sağlayan tüm kişilere, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası desteğiyle TFSF tarafından bir armağan 
gönderimi yapılacaktır.

•	 Sergiye katılmak; seçilen fotoğraflardan TFSF’nin planladığı ulusal ve uluslararası etkinliklerde, sanal mecra 
sunumlarında katılımcının ismi belirtilerek seçkiler yaparak kullanılmasına izin verilmesi anlamına gelir.

Seçilen fotoğraflardan oluşan sergi “TFSF SANAL GALERİ”sinde (https://tfsfsanalgaleri.org/) haziran ayında ilgili hafta 
kapsamında Zoom üzerinden yapılacak ve TFSF Youtube kanalında canlı yayınlanacak bir toplantı ile izlenmeye 
açılacaktır.
SEÇİCİ KURUL VE SEÇİM PRENSİPLERİ:

•	 Üç (3) kişilik Seçici Kurul değerlendirmesi pandemi nedeniyle uzaktan (çevrimiçi) toplantı olarak yapılacaktır.

•	 Serginin Küratörlüğünü TFSF Yönetim Kurulu Başkanı olarak Dr. Sefa ULUKAN yapacaktır. 

•	 Sergi için TFSF web sitesi üzerinden yüklenen fotoğraflar, katılımcı isimleri gizlenerek “TFSF Seçici Kurul Oylama 
Sistemi” üzerinden oylamasına açılacaktır. Seçici Kurul üyeleri birbirinden bağımsız olarak sergilenmeye layık 
gördükleri fotoğrafları puanlama usulüyle belirleyeceklerdir. Aldığı toplam puanı, Seçici Kurul üyeleri tarafından 
belirlenen asgari puanın üzerindeki fotoğraflar sergiye alınacaktır. 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (Soyadlarına göre alfabetik sıra ile) 

o Prof. Dr. Kazım ÇAPACI

	 Doğa fotoğrafçısı , yaban hayatı gözlemcisi, 

o Tansu GÜRPINAR

	 Doğa Fotoğrafçısı, Çevreci, Eğitmen

o Ahmet KAHRAMAN 

	 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Y.K. Başkanı, 

BAŞVURU VE KATILIM:
Sergi için fotoğraflar 03 Haziran 2021 saat 23:00’a kadar https://tfsfonayliyarismalar.org/tr   web sitesinden üye girişi 
yapıldıktan sonra sergi için oluşturulan link ve kategori üzerinden, gerekli teknik şartlar sağlandıktan sonra yüklenebilir. 
Katılım, sergi koşullarının ve şartnamenin kabulü anlamına gelir.

•	 Sergiye katılım sağlayacak kişilerin, sergi ile ilgili armağan ve belgelerin gönderilmesi için adres vb iletişim 
bilgilerini üyelik bilgileri alanında eksiksiz doldurmaları gereklidir. Eksik ya da hatalı girişlerde kargo gönderimi 
yapılmayacaktır. Adres ve iletişim bilgilerinin doğru ve tam beyanının sorumluluğu katılımcıya aittir.

SERGİLEME
Sergi çevrimiçi olarak 05 Haziran 2021 günü “TFSF SANAL GALERİ” sinde https://tfsfsanalgaleri.org açılacaktır. 
Sergileme, sunum, vb gösterimlerde fotoğraflar, katılımcının soyadına göre alfabetik sırada yapılacaktır. 


