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  Yılın Basın Fotoğrafları 2019

    Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 1985 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları”, 
Türkiye'deki haber fotoğraflarının değerlendirildiği tek yarışmadır. Yılın Basın Fotoğrafları yarışması ve bu dallarla ilgili patent ve 
tüm hakları derneğe aittir. 

 


  Yarışmanın amacı

  Basın sektöründe, zor şartlarda görev yapan foto muhabirlerini mesleklerinde özendirmek, basın fotoğrafçılığının 
gelişmesine katkı sağlamak, basın fotoğrafçılarını desteklemek. Seçilen fotoğrafların Yurtiçi ve yurt dışında sergilenmesi ile haber 
fotoğrafçılığına ve basın fotoğrafçılarına olan ilgiyi yüksek tutmak. Türkiye'deki basın fotoğrafçılığının seçkin ürünlerini basılı eserler 
haline getirerek kaynak yayınlar oluşturmak. 
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Ara Güler Özendirme Ödülü 
İlk kez bu yıl yarışmaya dahil edilen kategori, bu yıl aramızdan ayrılan usta Foto Muhabiri Ara Güler anısını yaşatmak adına 

genç fotoğrafçıların özendirilmesi ve desteklenmesi amacı ile verilmektedir.  

KİMLER KATILABİLİR: Ara Güler Özendirme Ödülü’ne yalnızca Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde örgün 
öğretim veren İletişim Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Fotoğraf Bölümlerinde lisans eğitimlerine halen 
devam eden üniversite öğrencileri katılabilir. Ödül alan genç fotoğrafçıdan öğrenci belgesi istenecektir. Bir basın kuruluşunda 
profesyonel olarak görev yapan veya freelens olarak fotoğrafları basın kuruluşlarınca yayınlanan kişilerin başvuruları Ana 
Yarışmada değerlendirilir, Ara Güler Özendirme Ödülü’ne başvuramazlar. 

KONU ve SINIRLAMALAR: Bu kategori de konu sınırı yoktur. Yarışmacı 2018 yılı içerisinde çekilmiş herhangi bir 
konu üzerine tekil veya herhangi bir konu üzerine 10 fotoğrafı geçmeyecek çalışmaları ile bu kategoriye başvurabilir. Yarışmanın 
teknik başvuru şartları Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması ile aynıdır. Dernek ödül alan fotoğrafların orijinallerini isteme hakkına 
sahiptir.
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  Yarışma Dalları 

 TEKİL BAŞVURU: Konu sınırı olmadan Haber, Günlük Yaşam, Spor, Portre, Siyaset veya Doğa ve Çevre dallarından 
herhangi birinde 2018 yılı içerisinde çekilmiş fotoğraf katılabilir. Bu dalda yarışmaya verilen fotoğraf Seri Başvuru içerisinde 
yer alamaz.  

SERİ BAŞVURU: Konu sınırı olmadan bir hikayeyi anlatan en fazla 10 fotoğraftan oluşan 2018 yılı içerisinde 
tamamlanmış projeler katılabilir. 

 



 

  Katılım Koşulları 
Ara Güler Özendirme Ödülü’ne Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde örgün öğretim veren İletişim Fakülteleri ile Güzel Sanatlar 
Fakültelerindeki Fotoğraf Bölümlerinde lisans eğitimlerine halen devam eden üniversite öğrencileri katılabilir. Ödül alan genç 
fotoğrafçıdan öğrenci belgesi istenecektir. Bir basın kuruluşunda profesyonel olarak görev yapan veya freelens olarak fotoğrafları 
basın kuruluşlarınca yayınlanan kişilerin başvuruları Ana Yarışmada değerlendirilir, Ara Güler Özendirme Ödülü’ne başvuramazlar. 

Yalnızca 2018 yılında çekilmiş fotoğraflar katılabilir. 

Katılımlarda kategori ve sayı sınırı yoktur. 

“Seri” dalda katılacak eserlerde her hikaye en fazla 10 fotoğraflık bir seriden oluşabilir. Bu kategorideki başvurularda 
daha fazla fotoğraf gönderilmesi halinde ise TFMD yönetimi bu fotoğraflar arasından 10 tanesini jüriye sunar. “Seri” dalda 2018 
yılı içerisinde çekilen fotoğrafların yanı sıra önceki yıllardan süren ancak bu yıl çekilen fotoğraflarla tamamlanan seriler de 
yarışabilir.  
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  Katılım Koşulları 

 Yarışmaya bir fotoğraf yalnızca tek bir kategoride katılabilir. Örneğin aynı fotoğraf hem seri içerisinde hem de tekilde 
gönderilemez. Tespit edildiği anda fotoğraf iki kategoride de tasnif dışı bırakılır.  

 Yarışmaya katılacak eserlerin çözünürlüğü en az 72 DPI, uzun kenarı da en az 3200 pixel olmalıdır.  

     ÖNEMLİ UYARI ! 
 Fotoğrafların Adobe Photoshop’ta File İnfo bölümünde katılımcının “Fotoğrafı çeken kişinin adı soyadı”, “Fotoğrafın 
açıklaması”, “Fotoğrafın çekildiği tarih” açıkça belirtilmelidir. “File İnfo” bölümünde yer alan “Category” kısmına 
fotoğrafın yarışmada gönderildiği kategori kodu “ARA” yazılmalıdır. Yarışma başvuruları online olarak kabul edildiği için bu 
bölümlerin doldurulması zorunludur. (Altyazısı olmayan fotoğraflar yarışma dışı kalacaktır) 
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  Katılım Koşulları 

Yarışmaya katılacak eserler Adobe Photoshop AdobeRGB veya sRGB olarak JPEG formatında kalitesi maksimumda (12) kayıt 
edilmelidir.  

Yarışmacı, online başvuru formundaki isim, soyadı, Okulu, Bölümü ve iletişim bilgilerini eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. 
Yarışmaya katılan eserin gönderildiği kategori ile uyuşmaması halinde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, eserin dalını 
değiştirebilir. 

Yarışmaya gönderilen fotoğrafların kullanım hakları sınırlı şekilde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’ndedir. Türkiye Foto 
Muhabirleri Derneği, yalnızca; Yılın Basın Fotoğrafları Yarışmaları ile ilgili duyuru, basın duyurusu, sergi, dergi, basılı yayınlarda 
Yılın Basın Fotoğrafları ile ilgili çalışma ve ürünlerde, derneğin yapacağı temalı sergi, basılı yayın ve / veya katkı sağladığı basılı 
eserlerde kullanabilir. Sponsor firma yalnızca ödül alan fotoğrafları dernek ve ödül alan kişi adı geçerek ilgili yayınlarında 
kullanabilir. Dernek, fotoğrafları hiçbir şekilde satamaz, dernek çalışmaları dışında 3. şahıslarla paylaşamaz. Yarışmaya katılan eser 
sahibi bu şartı kabul etmiş sayılır. (Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, eser sahiplerinin hakları ve fotoğrafların dijital güvenliklerine 
sahip çıkmak adına ilgili kuruluşlarla - Fotoğraf baskıları, tasarımlar ve matbaa hizmetleri v.b.- tazminat içeren yazılı sözleşmelerle 
hizmetlerini sürdürmektedir.)
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  Katılım Koşulları 
Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların “YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI 2019” kataloğunda yayınlanmasına Türkiye Foto 
Muhabirleri Derneği karar verir. 

“Ara Güler Özendirme” ödülünü alan öğrencinin, açık kimlik ve yüzleri, sponsor firmalarca gazete, dergi, internet ve televizyon 
ilanlarında kullanılabilir.  

Yarışma kuralları dışında yapılan tüm başvurular, tasnif dışı bırakılır. Yarışmaya katılacak fotoğrafta karanlık oda müdahalelerinin 
dışında maniplasyon yapıldığı tespit edilmesi halinde söz konusu yarışmacı, bu tarihten sonra Türkiye Foto 
Muhabirleri Derneği'nin organize ettiği hiçbir yarışmaya katılamaz. Yarışmacı dernek üyesi ise ihraç istemiyle jüri 
tavsiyesi ile TFMD Yönetim Kurulu’na sevk edilir. (Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda filtre kullanılamaz, çoklu fotoğraf 
uygulaması yapılamaz -Tek kare üzerine çekilen fotoğraflar dışında, fotoğraftaki bir bölüm silinemez veya 
fotoğrafa ekleme yapılamaz, fotoğrafa orjinalinde olmayan renk filtreleri uygulanamaz, fotoğrafın üzerine isim 
veya yazı yazılamaz, fotoğrafa paspartu veya arka plan eklenemez, fotoğraf işlenirken katman -layer- açılamaz, 
bir bölümü silecek koyulaştırma veya açma işlemi yapılamaz) 

TFMD Fotoğrafların orjinalini isteme hakkına sahiptir. 
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  Katılım Koşulları 

Fotoğraf kayıt edilirken kategori kodu, öğrencinin isminin başharfi ve soyadının tamamı yazılacak ardından numara verilecektir. 
Seri fotoğraflarda numaranın sonuna harf eklenecektir. 
ÖRNEK 

Yarışmaya katılan Öğrencinin Adı; Foto Soyadı; Muhabiri. Bu kişi yarışmaya 2 Haber, 3 Spor, 1 Çevre, 2 Siyaset, 1 Foto 
Röportaj'la katılmış. Fotoğraflara aşağıdaki şekilde isimlendirerek kaydetmeli.

  HBR_FMUHABIRI01 
  HBR_FMUHABIRI02 
  SPR_FMUHABIRI01 
  SPR_FMUHABIRI02 
  SPR_FMUHABIRI03 
  CVR_FMUHABIRI01 

  SYS_FMUHABIRI01 
  SYS_FMUHABIRI02 
  FRP_FMUHABIRI01A 
  FRP_FMUHABIRI01B 
  FRP_FMUHABIRI01C 
  FRP_FMUHABIRI01D 

  FRP_FMUHABIRI01E 
  FRP_FMUHABIRI01F 
  FRP_FMUHABIRI01G 
  FRP_AVARGI01H 
  FRP_FMUHABIRI01I 
  FRP_AFMUHABIRI01J 
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  Katılım Koşulları 

“Yılın Basın Fotoğrafı” Jüri tarafından ödül alan tüm fotoğraflar arasından seçilir. 

Yarışmaya yapılacak itirazlar Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. 

Başvurular  www.tfmd.org.tr adresinden online olarak alınır. 
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Ara Güler  
Özendirme Ödülü 

5.000 TL  
ve  

Yılın Basın Fotoğrafı 
Heykelciği
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YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışmaya son katılım tarihi 
25 Ocak 2019 

Jürinin açıklanması 
30 Ocak 2019 

Jüri Toplantı Tarihi 
Şubat ayı son haftası, Antalya 

Ödüllerin Açıklanması 
1 Mart 2019,  Ankara 

İlk Sergi 
Nisan 2019, Ankara 

Ödül Töreni 
12 Haziran 2019, Ankara 

(TFMD 35. Kuruluş yıl dönümü) 
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Yılın Basın Fotoğrafları’17 
Online başvuru sayfası 

www.tfmd.org.tr 

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği 
www.tfmd.org.tr 

Tunus Caddesi 6 / 21 Kavaklıdere / Ankara 
  Tel; 90 312 4178750-60 

Fax: 90 312 4178718     
Gsm: 90 530 4558997    

http://www.tfmd.org.tr
http://www.tfmd.org.tr

