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İFSAK 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
YARIŞMANIN TANIMI:
İFSAK 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması, İFSAK’ın kuruluşunun 60. yılında, tüm fotoğrafçılara açık,
FIAP ve PSA onaylı, ayrıca 1,000 Dolarlık İFSAK 60. Yıl Özel Ödülü de olan bir yarışmadır.
DÜZENLEYEN:
“İFSAK 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği
(İFSAK) tarafından düzenlenmektedir.
YARIŞMA KATEGORİ / BÖLÜMLERİ:
İFSAK 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Sayısal (Dijital) kategoride ve 4 (dört) bölümden
oluşmaktadır (baskı kabul edilmeyecektir):
1- Sayısal: Serbest Renkli / Digital: Open Color > DC (PID Color Class)
2- Sayısal: Serbest Siyah-Beyaz / Digital: Open Monochrome > DM (PID Monochrome Class)
3- Sayısal: Seyahat Fotoğrafı (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Photo Travel (Color or
Monochrome) > DT (PID Photo Travel Class)
4- Sayısal: Konu: Dünya Bizim Evimiz, Doğa Bizim Ailemiz (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital Theme:
The Earth Is Our Home, Nature Is Our Family (Color or Monochrome) > TH (PID Color Class)
(portre fotoğraflar kabul edilmeyecektir).
Sadece 31 yıl kaldı. Yapılan son araştırmalar, küresel ısınma konusunda hızlıca önlemler alınmazsa, dünya
ekosistemi 2050 yılına kadar geri dönüşü olmayan noktayı geçecek. Bu, milyonlarca insanın içecek suya ve
hayatına devam ettirebilecek gıdalara ulaşamayacağı anlamına geliyor. Bilim insanları büyük kitlesel
göçlerin, kaynaklara sahip olabilmek için ortaya çıkacak savaşların tüm insanlık medeniyetini tehdit edeceğini
ısrarla anlatıyorlar. Dünya tarihinde eşi benzeri neredeyse görülmemiş büyük bir çevre felaketi yaklaşıyor.
İFSAK, bu konuya bir kez daha dikkat çekmek için, 7.sini gerçekleştireceği Uluslararası Fotoğraf
yarışmasının temalı bölümünü “Dünya Bizim Evimiz, Doğa Bizim Ailemiz” olarak belirledi. Sağlıklı nefes
almak, içebilecek su bulmak, ekip biçebileceğimiz topraklar üzerinde yaşayabilmek tüm insanlığın temel
hakkı. Fotoğraflarla dünyamızın değerini ve önemini bir kez daha göstermek, akıllardan hiç çıkmayacak bir
şekilde anlatmak istiyoruz.

• Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP ve PSA’nın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.
FIAP Monokrom (Siyah-Beyaz) Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz
bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda
bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma
kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi
tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur
ve renkli kategorisine dahil edilir.
PSA Monokrom (Siyah-Beyaz) Tanımı: Bir fotoğraf sadece renk olmadığı hissi uyandırıyorsa (yani
saf beyazdan saf siyaha kadar grinin tonlarını içeriyorsa) VEYA tüm fotoğrafta bir rengin çeşitli tonları
kullanılmışsa (örneğin sepya, kırmızı, altın, vb.), monokrom fotoğraf kabul edilir. Çok renkli veya çok
tonlu bir fotoğraf, noktasal renklendirme verilerek, kısmi veya çoklu tonlama ile değiştirilmiş hissi
veriyorsa monokrom tanımına uymaz, renkli fotoğraf kabul edilir.

YARIŞMA ÜCRETİ:
• Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve 4 bölüm için 20 EUR veya 25 USD veya 150 TL
(sadece TC vatandaşları için) ödenmesi gerekmektedir.
• Başvuru tarihinde derneğe borcu olmayan İFSAK üyeleri 100 TL öderler.
•

Yarışma ücretini PayPal ile ödeyecekseniz, bu yarışmanın başvuru formunun olduğu
http://www.photocompentries.net/?org=ifsak sayfasına girerek ödemelisiniz.
PayPal sayfasında, PayPal hesabı olmayanlar için kredi kartı ile ödeme seçeneği de bulunmaktadır.

•

Türkiye’de, kredi kartı ile Türk Lirası ödeme yapmak isteyenler, İFSAK’ın
http://www.ifsak.org.tr/tr/etkinlik-detay/ifsak-7th-international-photography-contest/7028 adresine
girip ödeme yapabilirler. Kredi kartı ile ödeme yapacak olanlar,
http://www.photocompentries.net/?org=ifsak linkinden yarışma başvurularını yaparken,
‘PayPal’ yerine ‘cash’ tuşunu tıklamalıdır.

•

Banka havalesi ile ödeme yapacaklar aşağıdaki banka hesaplarından birine, tüm masraflar
kendilerine ait olmak üzere havale yapabilirler. Ödemesi eksik gelen başvurular işleme
alınmayacak ve para iadesi yapılmayacaktır. Havale yapacak olanlar,
http://www.photocompentries.net/?org=ifsak linkinden başvurularını yaparken, ‘PayPal’ yerine
‘cash’ tuşunu tıklamalıdır.

Euro hesabı:
Banka:
Lehdar:
SWIFT:
IBAN:

İş Bankası
İFSAK İSTANBUL FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ
ISBKTRISXXX
TR15 0006 4000 0021 0113 5285 34

Dolar hesabı:
Banka:
Lehdar:
SWIFT:
IBAN:

İş BankasI
İFSAK İSTANBUL FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ
ISBKTRISXXX
TR53 0006 4000 0021 0113 5285 29

Türk Lirası (TL), sadece Türk vatandaşları için:
Banka: İş BankasI
Lehdar: İFSAK İSTANBUL FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ
IBAN:
TR22 0006 4000 0011 0111 8719 44
•

Ödemelerde “açıklama” bölümüne yarışmaya katılan fotoğrafçının adı-soyadı muhakkak
yazılmalıdır. Ücret ödemeyen veya eksik ödeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye
alınmayacaktır.

KATILIM KOŞULLARI:
• Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Salon Başkanı, Jüri üyeleri
ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmanın her kategorisine yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya
aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategoriye gönderilemez.
• Katılımcılar ışık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile tespit ettiği ve tarayarak sayısal
hale getirdiği veya doğrudan sayısal fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile
yarışmaya katılabilirler.

•
•

•

•
•
•

•
•
•

Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural
ihlali sayılır.
Kural ihlali yapan kişilere “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi” http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_002-9-24_05_2016.pdf ‘nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan
ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir.
Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP kırmızı listesinde yer
alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
Düzenleyici kurum; jüri değerlendirmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı
Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya
gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit
edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; 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 FIAP ile iş
birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır
ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel
soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
Düzenleyen kurum, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
Yarışma sonucu tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine posta ile gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar
görmesi veya kaybolması halinde İFSAK sorumluluk taşımayacaktır.

PSA ŞARTLARINA UYGUNLUK:
• Yarışma herkese açıktır, ancak düzenleyici kurum şartlara uyulmadığını düşündüğü başvuruları
kabul etmeme hakkına sahiptir.
• Bir yarışmacının fotoğrafları jüriye sırayla gösterilmeyecektir. Yarışmacının dört fotoğrafı jüriye
o bölümle ilgili yapılan gösteride dağınık olarak gelecektir. Bu dağıtma sırasında yarışmacının
fotoğrafları giriş sırası göz önüne alınacaktır.
• Fotoğrafının yarışma sonrası yapılacak sergide sergilenmesini veya fotoğraf gösterisinde
gösterilmesini kabul etmeyen yarışmacının fotoğrafları yarışmadan çıkartılacaktır.
• Her fotoğrafın bir adı olmalıdır. Bir fotoğraf PSA onaylı bir yarışmaya kabul edildikten sonra, o
fotoğraf veya fotoğrafın “in camera” veya “reproduction” kopyası,
PSA’nın Division Star Ratings sınıfında başka bir yarışmaya giremez
PSA onaylı başka bir yarışmaya - çeviri dahil - başka bir isimle katılamaz
• Bir fotoğrafın renkli ve siyah beyazı aynı isimle adlandırılmalıdır.
• Bir fotoğraf “Untitled” veya “No Title” veya “İsimsiz” diye adlandırılamaz.
• PSA’nın Star sınıflandırmalarına katılacak bir fotoğraf, yarışmanın bölümlerinden sadece birine
girilmelidir.
• PSA kendisine gelen şikayetleri, şüpheli durum bildirimlerini, şartnamede kural ihlali durumlarını
incelemek, gerekirse PSA şartlarına uymadığına karar verdiği sergilemeleri iptal etmek hakkına
sahiptir. Bu gibi durumları PSA, FIAP’a da bildirir. Yarışmacı, bu yarışmaya katılmakla bu şartları
ve herhangi bir soruşturmada yardımcı olmayı kabul etmiş sayılır.
YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
• Ödül ve sergileme alan fotoğraflar İFSAK arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri
belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Eserlerin
kullanım hakkı eser sahibi ile İFSAK’ın olacaktır.
Görüntünün tüm tarafları başvuran tarafından fotoğraflanmış olmalı ve başvuran, gönderdiği tüm
eserlerin telif hakkı sahibi olmalıdır.
Yarışmanın amacına uygun olarak, gönderilen eserlerin basılı veya dijital bir katalogda
kullanılmasına katılımcı izin vermektedir. Katılımcının bu izni vermediğini özel olarak bildirmesi
halinde, telif hakları kanunlarına göre hareket edilir. İFSAK, gönderilmiş fotoğrafları ticari amaçla
kullanamaz.
Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı
sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara
uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, İFSAK fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm
hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar ile sergileme listeleri, www.ifsak.org.tr internet
sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir.
Ayrıca yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar ile sergileme alan fotoğrafların listeleri
www.tfsf.org.tr sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında
yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2019’de yer alacaktır.
Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihinden itibaren sistemden
90 (doksan) gün sonra silinecektir.
Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 4096 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
4096 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inçlik bir LCD monitörde sunulacaktır.
Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, yarışmanın Salon Başkanı
ve TFSF Yönetim Kurulu’nun kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
geçerli olacaktır.
Katılımcılar; http://www.photocompentries.net/?org=ifsak adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma
fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini
okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı
yoktur.

ALBÜM:
Yarışma sonrasında, ödül ve mansiyon alan fotoğraflar ve sergileme listelerinin yer aldığı bir sayısal
albüm hazırlanacak ve Aralık 2019 sonundan itibaren tüm katılımcıların indirebileceği şekilde
http://www.ifsak.org.tr/tr/etkinlik-detay/ifsak-7th-international-photography-contest/7028
adresinde
yayınlanacaktır.
VERİNİN KORUNMASI:
Bu yarışmaya katılmakla, email adresiniz de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin, bu yarışma ile ilgili
olarak saklanması, işlenmesi ve kullanılması için İFSAK’a izin verdiğinizi kabul etmiş oluyorsunuz.
Ayrıca bu bilgilerinizin bu yarışmaya onay veren kuruluşlara (TFSF, PSA, FIAP) gönderilmesine de izin
vermiş oluyorsunuz. Bu yarışmaya girmekle, katılımınız ve yarışma sonuçları hakkındaki bilgilerinizin
halka açık olacağını kabul etmiş oluyorsunuz.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma
fotoğraflarının
online
(çevrimiçi)
olarak
gönderilmesi
sadece
http://www.photocompentries.net/?org=ifsak adresine, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri
takip edilerek gerçekleştirilecektir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 4 MB’i de geçmemelidir.
• Jüri değerlendirmesinde kullanılacak projektör 4096 x 2160 piksel olduğundan, gönderilecek
fotoğrafların uzun kenarının en fazla 4096 piksel, kısa kenarının en fazla 2160 piksel olması
gerekmektedir. Bu boyutların üstündeki fotoğraflar sisteme yüklenemeyecek, sistem tarafından
doğru boyutlarda fotoğraf yüklenmesi istenecektir.
• İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. Sadece İngilizce harfler
ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İSİMLENDİRME ADIMLARI:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için
bakınız: http://www.unece.org/cefact/locode/subdivisions.html
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki 2 karakter bölümün baş harfi olmalıdır
Sayısal: Serbest Renkli / Digital: Open Color > DC
Sayısal: Serbest Siyah-Beyaz / Digital: Open Monochrome > DM
Sayısal: Seyahat Renkli veya Siyah-Beyaz / Digital: Travel Color or Monochrome > DT
Sayısal: Konu: Dünya Bizim Evimiz, Doğa Bizim Ailemiz (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital Theme:
The Earth Is Our Home, Nature Is Our Family (Color or Monochrome) > TH
4. adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Sayısal Serbest”
(Renkli) bölümdeki “Kadınlar pazarı” adlı 1 numaralı fotoğrafı için isimlendirme
“TRoeyilDC1_kadinlar_pazari” veya “Sayısal Serbest” (Siyah-Beyaz) bölümündeki “Suyun getirdiği”
adlı 2 numaralı fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyiDM2_suyun getirdigi” gibi olabilir.
•

•

•

İnternet üzerinden http://www.photocompentries.net/?org=ifsak linkinden yarışmaya katılma
aşamasında
sistemden
veya
kullanıcıdan
kaynaklı
hatalar
oluşması
halinde
manager@ifsakcompetitions.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa
sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya
katılım sağlamaz.
Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod
numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin
veya katılımcının adını göremez.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İFSAK sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 20 Temmuz 2019
Kapanış Tarihi
: 10 Kasım 2019 Pazar günü, saat 23.59 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı
: 16 Kasım 2019 Cumartesi, 17 Kasım 2019 Pazar
Sonuç Bildirimi
: 23 Kasım 2019 Cumartesi
http://www.ifsak.org.tr/tr/etkinlik-detay/ifsak-7th-international-photography-contest/7028
www.tfsf.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.
Sonuçlar, katılımcılara e-posta ile de gönderilecektir.
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 23 Kasım 2019 Cumartesi, İFSAK Sergi Salonu, 16.00.
Dijital Katalog Yayını
: Aralık 2019 sonu
ÖDÜLLER ve SERGİLEME (Her bölüm için):
FIAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 6 adet FIAP Onursal Mansiyon
PSA Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 6 adet PSA Onursal Mansiyon
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan sanatçıya verilir.)
Sergileme
Ayrıca,
İFSAK 60. Yıl Özel Ödülü: $1,000
SEÇİCİ KURUL:
Merih Akoğul
Ayşe Bağdemir Arıkan
Nevzat Çakır
Timurtaş Onan
Burak ŞENBAK

Fotoğrafçı, yazar, küratör. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Fotoğrafçı, AFIAP
Fotoğrafçı, AFIAP
Fotoğrafçı
Fotoğrafçı, EFIAP\b, GPU Hermes, Hon. SSS

SALON BAŞKANI:
E-Posta:

Yusuf Biton, İFSAK Uluslararası İlişkiler Yöneticisi, FIAP Türkiye Temsilcisi
manager@ifsakcompetitions.org

NOT: Katılımcı, http://www.photocompentries.net/?org=ifsak sitesindeki Katılım Formunu doldururken,
bu Yarışma Şartnamesini okumuş olduğunu onaylayan kutucuğa tıklamazsa, yarışmaya katılamaz.
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey,
Photographic Society of America Worldwide (PSA) ve Fédération Internationale de l’Art Photographique
(FIAP) tarafından onaylanmıştır.
TFSF Onay No
: 2019-055
PSA Onay No
: 2019-517
FIAP Onay No
: 2019-507

Bu yarışma TFSF, PSA ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller PSA ve FIAP unvan
başvurularında kullanılabilir.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi olarak Baytekin Kara bulunacaktır.

PSA 2019-517

FIAP 2019/507

PSA 2019-507

