
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
II. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

YARIŞMANIN KONUSU : “Dünya : Yer ve Su” dur 

• Jeoloji Mühendisleri Odası,  2008 yılının “Dünya Yer Yılı” olması nedeniyle “Dünya 
Yer ve Su” temalı  uluslararası  bir  yarışma düzenlemiştir.  Doğa bu yarışmanın ana 
temasıdır.

• Dünya tüm canlıların yaşaması için vazgeçilmez bir kaynaktır. Onun göreceği zarar en 
hızlı bir şekilde üzerinde yaşayan canlıları etkileyecektir. 

• Dünya’nın  geleceği aynı zamanda üzerinde yaşayan canlıların da geleceğidir. 
• Yaşı 4,6 milyar olan Dünya’nın en az bu kadar bir ömrü daha bulunmaktadır. Bizler 

onun sadece konuklarıyız.
•  Dünya üzerinde konuk olarak bulunan insan,  türünün yok olmaması için üzerinde 

yaşadığı  dünyaya  saygı  göstermelidir.  Çünkü  insan  yok  olduktan  sonra  da  dünya 
yaşamını birkaç milyar yıl daha sürdürecektir. 

• Dünya, üzerinde meydana gelen tüm olayları  kaydeder.  Bu kayıtlar sayesinde onun 
geçmişi hakkında çok şeyler öğrenebilir gelecek hakkında yaklaşımlarda bulunabiliriz.

• Bu kayıtlar bazen bir kayanın içinde, bazen bir fosil yatağında veya görkemli bir doğal 
anıtta olabilir. Üzerinde konuk olarak yaşayan bizler,  bu kayıtların korunması için 
çaba sarf etmeliyiz.

• Yeryuvarının bize cömertçe sunduğu  kaynakları hızla tüketmekteyiz. 
• Kültürel  mirası  korumak  için  harcadığımız  çabayı  doğal  mirası  korumak  için  de 

harcamalıyız.  
• Dünya üzerindeki bir çok görkemli doğal anıt jeolojik zaman içerisinde su ve rüzgâr 

tarafından bire sanatçı titizliğiyle meydana getirilmiştir. 
• Su yeryuvarı tarafından bize sunulan en önemli  yaşam kaynağımızdır. 
• Diğer doğal kaynaklar gibi su da sonsuz bir rezerve sahip değildir. 
• Bu kaynak bilinçsiz ve yanlış politikalar yüzünden hızla azalmaktadır. 
• İnsan ömründen daha kısa bir süre içinde bu kaynağın hızla tüketildiğini gözlerimize 

göreceğiz.  
• Yer ve su hakkında aklımıza gelen olumlu ve olumsuz her şey bu yarışmanın konusu 

içinde değerlendirilmelidir. 
• Her  iki kategori de sanatçıların her türlü yaratıcı fikrine açıktır. 
• Yarışma Yer ve Su temalı olarak  iki farklı  kategoride  olacaktır. 
• Yarışma  FIAP  (International  Federation  of   Photographic  Art)  ve  TFSF  (Türkiye 

Fotoğraf  Sanatı Federasyonu ) tarafından desteklenmektedir. 
• Yarışma FIAP ve TFSF yönetmeliklerine ve kurallarına göre yürütülecektir. 
• Yarışmaya her bir kategori için en fazla 4 adet renkli eser  gönderilebilir. 
• Gönderilen fotoğraflar hasar görmemesi için özenle paketlenmelidir. 
• Yarışmaya kabul için katılım formunun eksiksiz doldurulması gereklidir. 
• Yarışma sonuçları www. jmo.org.tr ve www.tfsf.org.tr sitesinde 30.03.2009 tarihinde 

duyurulacaktır. Ödül alanlara ayrıca mail yoluyla da haber verilecektir. 
• Yarışma  baskı  dalında  fotoğraf  kabul  edilecektir.  Gönderilen  fotoğrafların  boyutu 

30x40  cm (  + 5  cm )  olmalıdır.  Daha  küçük  veya  daha  büyük  fotoğraflar  kabul 
edilmeyecektir. Gönderilen fotoğrafların tümünün yüksek çözünürlüklü olarak CD ye 
de kaydedilmesi zorunludur.

• CD ye kaydedilecek fotoğrafların  JPEG formatında, kısa kenarının en az 3500 piksel 
olması gereklidir. 

http://www.tfsf.org.tr/


• Yarışma Jeoloji Mühendisleri  Odası yönetim kurulu üyeleri ve Seçici Kurul Üyeleri 
dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır. 

• Katılım Formu ile CD deki fotoğraf  bilgileri aynı olmalı ve işaretlenmelidir.
• Paketlerin  üzerine  “Sergi  için  fotograf  içermektedir,  Ticari  değeri  yoktur”  ibaresi 

yazılmalıdır.
• Her katılımcının bir rumuzu olacaktır.  Rumuz ve fotoğraf numarası fotoğrafların arka 

sağ  alt  köşesine    yazılacaktır.  Rumuzun  önüne  de  katıldığı  kategori  yazılacaktır. 
(örneğin YER051369-1. YER051369- 2, YER051369-3 YER051369-4, SU051369-1. 
SU051369- 2, SU051369-3 SU051369-4,  ) 

• Ödül  alan  eserler  JMO  arşivinde  kalacak  ve  JMO   gerekli  gördüğü  taktirde  bu 
fotoğrafları  sadece  kendi  amacına  uygun  etkinliklerde  fotoğrafçının  adını  yazmak 
şartıyla  tanıtım  amaçlı  kullanabilecektir.  Fotoğrafçı  ödül  almış  fotoğrafını  farklı 
alanlarda kullanmakta serbesttir. 

• İadeler  1  Haziran  2009  tarihinden  itibaren  gönderildiği  ambalaj  ve  biçimde  iade 
edilecektir. 

• Ödül alan fotoğraflar TFSF 2009 yıllığında yer alacaktır. 
• Seçici kurulun Toplanması için 2/3 lük bir çoğunluk yeterli sayılacaktır. 
• Katılım Formunu imzalayarak yarışmaya katılan tüm fotoğrafçılar bu koşulları kabul 

etmiş sayılırlar. 
• Yarışmaya katılacak her fotoğrafçıya (katılım ücreti göndermeyenler hariç) bir adet 

Yarışma katalogu gönderilecektir. 
• Ödüller Açılış töreni esnasında verilecektir. Kataloglar ise 1 Haziran 2009 tarihinden 

itibaren gönderilecektir. 
• Yarışma her yıl tekrarlanacaktır. 

KATILIM ÜCRETİ : Yarışmaya katılım ücreti her kategori için 15 euro,  yurtiçi katılımlar 
için  20  YTL  dir.  Katılım  ücreti  verilmeyen  eserler  iade  edilmeyecek  ve  katalog 
gönderilmeyecektir.

Katılım ücretinin fotoğraflara birlikte gönderilmesi gereklidir. Posta çeki veye banka havalesi 
kabul edilmeyecektir. 

GEÇERSİZ BAŞVURULAR 

• İnternet yoluyla başvuru
• Düzensiz paketlenmiş ve hasar gören başvurular
• Katılı  ücreti,  katılım  formu  olmayan  veya  katılım  formu  eksik  doldurulmuş 

başvurular. 
• Katılım  ücreti  olmayan  fotoğraflar  değerlendirmeye  alınmayacak  ve  geri  iade 

edilmeyecektir. 
• CD kaydı olmayan katılımlar.

BAŞVURU ADRESİ   
Yıldırım GÜNGÖR.  Yer ve Su Fotoğraf Yarışması. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi  Teyyareci Cemal Sokak no 3: Şişli/  İstanbul  Tel . 2 212 219 45 63

İLETİŞİM 
yildirimgungor@gmail.com
http:/www.jmo.org.tr

mailto:yildirimgungor@gmail.com


*  Yarışmamız  Türkiye  Fotoğraf  Sanatı  Federasyonu  tarafından  desteklenmektedir.  TFSF 
Destek No: ……………………………………. 

*Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son katılım Tarihi:  23.03.2009 

Seçici Kurulun Toplanması : 27.03. 2009

Sonuçların açıklanması : 30.03.2009

Sergi açılışı ve ödül töreni.  13.04.2009 Ankara. MTA SERGİ SALONU. Sergi Daha sonra 
İstanbul ve İzmir’de tekrarlanacaktır. 

Katalog gönderme ve iade Tarihi : 01.06.2009

Seçici Kurul  (Soyadına göre Alfabetik  )

Nusret Nurdan EREN- AFIAP

Yıldırım GÜNGÖR

Ali İhsan GÖKÇEN

İzzet KERİBAR- EFIAP

Uğur VARLI 

ÖDÜLLER 

Her İki kategoride 

Birincilere FİAP altın Madalya + 600 Euro

İkincilere FİAP Gümüş madalya + 400 Euro

Üçüncülere FİAP Bronz Madalya + 200 Euro    

Her  dalda 3 FİAP Mansiyon + 100 Euro 

Har dalda 10 adet sergileme 

JMO Onur Ödülü: Fotoğrafla Jeoloji mesleğinin tanınmasını sağlayan bir fotoğrafçı veya 
fotoğrafçılara  TMMOB JMO yönetim kurulunca verilecektir. 


