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İzmir Göztepe Rotary Kulübü 
Derneği, gelecek nesillerin ka-
dınların elinde şekilleneceği 
düşüncesi ile yola çıkarak, eği-

timli ve toplumda güçlü yeri olan ka-
dınların, gelecek için daha duyarlı ve 
topluma faydalı bireyler yetiştirece-
ği konusunda farkındalık yaratmak, 
her şeyden önce bir evlat, kardeş, eş 
ve en önemlisi bir anne olan yaşamın 
kaynağı kadının sorunlarına dikkat 
çekerek, gereken önemin ve değerin 
verilmesini sağlayacak her türlü gi-
rişimi teşvik etmek amacıyla İzmir 
Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ile 
“KADIN: Yaşamın Kaynağı” adlı fo-
toğraf yarışması düzenledi. 

Yarışmanın amacı, İzmir Gözte-
pe Rotary Kulübü Derneği kurumsal 
kimliği ile gerçekleştirilen sosyal so-
rumluluk projelerini sanatsal proje-
lerle pekiştirmek üzere İzmir Fotoğ-
raf Sanatı Derneği (İFOD) işbirliği 
ile Türk ve Dünya fotoğrafçıların-
dan oluşacak bir platform aracılığı ile 
“Yaşamın her alanında cinsiyet eşitliği 
ve sürdürülebilir kalkınma için kadı-
nın güçlendirilmesi” amacına yönelik 
dünyanın zengin sosyal ve kültürel 
mozaiğini fotoğraf karelerinde bu-
luşturabilmek olarak belirlendi. Alı-
şılmışın dışında bir yaklaşımla önle-

rinde ‘engel’ bulunan tüm kadınların 
sorunlarına dokunacak, kısıtlı öz-
gürlükleri ile eğitimin önemine vur-
gu yapacak, kadınlara yönelik şiddete 
dikkati çekmeyi başarabilecek ve bu 
sorunların çözümüne yönelik olumlu 
mesajları fotoğraf karelerine yansıta-
rak taşıyacak sanatçıları 
ve toplumu bu duyarlı-
lıkta birleştirmek hedef-
lendi.

Bu yıl ilk kez düzen-
lenen yarışmada yurt 
içinden 387, yurt dı-
şından da 204 olmak 
üzere toplam 591 fo-

Göztepe RK ve İFOD*’un “Kadın: Yaşamın kaynağı” 
temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı

Yarışmada birinciliği üstteki resimle 
Mehmet Yasa, ikinciliği sol alttaki 

resimle Ayhan Çınarkök ve üçüncülüğü 
sağ alttaki resimle İspanya’dan Manu 

Barreiro Rodriguez’in resmi aldı. 
Resimler İzmir Ticaret Odası sergi 

salonunda teşhir edildi
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toğraf sanatçısının 2049 eseri değerlendirilmeye alındı. 
İspanya’dan Gabriel Brau Gelabert, Yunanistan’dan Stra-
tis Tsouellis, Türkiye’den de Yusuf Tuvi ve Berna Kızıltan 
gibi birbirinden deneyimli isimlerin yer aldığı jüri tarafın-
dan yapılan değerlendirmede birinciliği Mehmet Yasa’nın, 
ikinciliği Ayhan Çınarkök’ün, üçüncülüğü ise İspanya’dan 
Manu Barreiro Rodriguez’in eseri aldı. 

Jüri ayrıca Uluslararası Fotoğraf Yarışması 
Kataloğu’nda yer alacak fotoğrafları belirlerken 100’den 
fazla eseri de sergilenmeye değer gördü. Kasım ayı içeri-
sinde yapılan ödül töreni ve sergi açılışında dereceye giren 
eser sahiplerine FIAP Altın, Gümüş, Bronz, En İyi Sanat-
çı ve 6 FIAP Mansiyon ödüllerinin yanı sıra ilk 3 ödülü 
alan fotoğraf sanatçılarına İzmir Göztepe Rotary Kulübü 
Özel Ödülü de verildi. 

Yarışmada Mansiyon alan fotoğraflar:
1- Anzheline Nadyezda - Ukrayna
2- Hadi Asgari - İran
3- İsmail Tütün - Türkiye - İstanbul
4- Liem Do Hieu - Vietnam
5- Orçin Görgün - Türkiye - Ankara
6- Serkan Çolak - Türkiye - İzmir
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