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FOTOĞRAF KAMUOYUNA DUYURU 

Bilindiği gibi TFSF onayı verilen bir yarışmanın her aşamasının, fotoğraf sanatı 

çerçevesinde,  adil ve etik kurallara uygun olarak düzenlenmesi, sonuçlanması, düzenleyici 

kurumun ve katılımcının haklarının korunmasına uygun olarak yürütülmesi için ilgili 

birimlerimiz tarafından fotoğraf kamuoyu adına takibi yapılmaktadır. TFSF Onay Numarası 

bu durumun bir göstergesidir. Bir yarışmaya katılırken bu TFSF Onay Numarasının 

bulunduğunu mutlaka kontrol ediniz. TFSF Onaylı Yarışmalar hakkında tfsf.org.tr 

adresinde bulunan şikayet/kural ihlal bildirim formu bölümümüze yapılan tüm yazılı ve kanıt 

niteliği taşıyan belge ekleriyle yapılan başvurular ilgili birimlerimiz tarafından detaylı olarak 

incelenmekte, kişilerin savunması istenmekte ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlara 

dayanarak yönetim Kurulu karar vermektedir. 

Resmi web sitesi üzerinden iletilen şikayetlerden kanıtlarıyla incelenmeye yeterli 

görülenler için gerekli işlemler yapılmış ve 2020 Aralık ayında Yönetim Kurulunda toplam 45 

adet şikayet değerlendirilmiş, 8 kişiye kural ihlali ve 32 şikayete takipsizlik uygulanmıştır. 

Şikayette bulunurken konuyla ilgili gerekçelerin sunulması gerektiğini ve vakit kaybına neden 

olacak dayanaksız taleplerin yapılmamasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu tip 

başvuruların işleme alınmayacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.   

1. TFSF 2020-036 onay numaralı Fatih Belediyesi “Fotoğrafın Gör Dediği”1. Fotoğraf 

Yarışmasında “Fotoğraflarla Bir Hikâye Anlat (renkli veya siyah beyaz) > DB” 

kategorisinde sergileme alan bir fotoğrafa gelen şikâyet incelemeye alınmış olup konu 

hakkında kişinin savunması alınarak TFSF Yönetim Kurulunda görüşülmüştür. 

Söz konusu fotoğrafın, ilgili yarışmanın şartnamesinin 1. Maddesine uymadığı tespit 

edilmiş olup “kural ihlali” olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle TFSF Yönetim Kurulu 

"TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları" yönergesinin "13. 

Yaptırımlar" maddesi gereğince kişiye bir (1) yıl süre ile hak mahrumiyeti verilmesini 

kabul etmiştir. 

2. TFSF 2020-036 onay numaralı Fatih Belediyesi “Fotoğrafın Gör Dediği”1. Fotoğraf 

Yarışmasında “Serbest Vizör (renkli veya siyah beyaz) > DA” kategorisinde sergileme 

alan bir fotoğrafın Fatih Belediyesi sınırları içinde çekilmediği hakkında gelen şikayetler 

üzerine inceleme başlatılmıştır. “Galata Köprüsü” üzerinde çekilen söz konusu fotoğrafla 

ilgili olarak TFSF Yönetim Kurulu adına Fatih Belediyesi yetkililerinden konum bilgileri 
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istenmiş ve bu bölgenin belediye sınırlarında olmadığı şeklinde bir yanıt iletilmesinin 

üzerine katılımcıya 1 yıl kısıtlama kararının uygulanmasına karar verilmiştir. Kişinin konu 

üzerine yaptığı itiraz talebi üzerine Fatih Belediyesi yetkilileri tarafından tekrar yazı 

istenmiş ve gelen ikinci yazıda ilk yazının sehven yazıldığı ve “Galata Köprüsü”nün Fatih 

Belediye sınırları içinde olduğu bildirilmiştir.  

TFSF Yönetimi olarak bölge sınırlaması olan yarışmalarda, düzenleyici kurumun 

belirlediği sınırlar temel teşkil etmekte ve kararlarımızda esas alınmaktadır. Bu konuyla 

ilgili olarak düzenleyici kurumun farklı zamanlarda farklı bilgiler vermesi TFSF 

yönetiminin yanlış yönlenmesine, gereksiz bir zaman kaybına ve fotoğraf kamuoyunda 

hoşnutsuzluğa neden olmuştur. Ayrıca bu durum katılımcının gereksiz bir şekilde hak 

mahrumiyetine de neden olmuştur. Aynı şekilde yarışmaya katılım sağlayacak birçok 

kişinin “Galata Köprüsü” içeren fotoğraflarının yarışmaya katılması engellendiğinden 

başka bir mağduriyetin ve haksızlığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

a. Tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında katılımcıya verilen 1 yıl kısıtlama kararı 

kaldırılmıştır.  

b. Düzenleyici kuruma, ilgili yönergemizin 13. Maddesi A fıkrasına dayanarak, 

yarışmacıların hak mahrumiyetine neden olan bu durumun tekrarlanmaması için 

gerekli düzenlemelerin yapılmasına ve bu durumun tekrarlanması durumunda 

kurumun düzenleyeceği yarışmalara onay verilmeyeceğinin bildirilmesi için 

“Kınama” yazısının yazılmasına karar verilmiştir. 

 

3. TFSF 2020-036 onay numaralı Fatih Belediyesi “Fotoğrafın Gör Dediği”1.Fotoğraf 

Yarışmasında "Fotoğraflarla Bir Hikâye Anlat (renkli veya siyah beyaz) DB" 

kategorisinde ödül alan fotoğraflar hakkında yapılan şikayetler üzerine inceleme 

başlatılmış, konu bilirkişi görüşüne sunulmuş ve kişinin savunması istenmiştir. 

Söz konusu yarışmanın şartnamesine bakıldığında, her alanda fotoğraf üretimine açık bir 

katılım beklendiği ve bunların kategoriler halinde tanımlandığı anlaşılmaktadır. Şikayete 

konu olan fotoğrafların, şartnamenin 4.8. maddesindeki " DA ve DB kategorilerinde, 

birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar Yarışmaya kabul edilmez..." 

hükmüne ve 4.7. maddesindeki “…DA ve DB kategorilerinde a belgesel yapısı 

değiştirilmemiş olmalıdır…” uymadığı ve şartnamenin 4.5. maddesinin ikinci 

paragrafında açıkça belirtilen "Yarışmada, Deneysel DC kategorisinde kullanılan 

fotoğraflar görüntü işleme programları ile başkalaştırılarak yeni bir biçime dönüştürülmüş 

olmalıdır. Doğrudan çekilen fotoğraflarla yapılmış bir veya birden fazla fotoğrafın kolajı 

ile bir araya gelmiş çalışmalar bu kategoride yer alacaktır." hükmü ile söz konusu 

fotoğrafların katılım göstermediği farklı bir kategoriyi işaret ettiği anlaşılmaktadır. 
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TFSF Yönetim Kurulu, yukarıdaki maddelerle beraber şartnamede her kategoriye ait 

katılım şartlarının belirtilmiş olduğu ancak söz konusu fotoğrafların katılımı yapılan 

kategorinin şartlarına uymadığı, bu durumun da kural ihlaline yol açtığı görüşündedir. 

Şartnamede 4.7. maddesinde belirtilen "belgesel fotoğraf”ın tanımı yapılmamış olsa bile 

söz konusu kategoriye ait olan maddeler incelendiğinde bu kategoride belgesel fotoğrafa 

vurgu yapıldığı görülmektedir. Yarışma şartnamesindeki maddeler, bilirkişilerden gelen 

görüş ortak bir bakış açısını yansıtmakta ve belgesel fotoğrafın temel ilkelerinden biri 

olan "görünen gerçekliği değiştirmeden yorumlayarak ortaya çıkarılan fotoğrafları" işaret 

etmektedir.  

Genel bir çerçeve içinde ifade etmek gerekirse; teknik imkanlar, fotoğraf makinesinin 

yazılımları ve bilgisayar programlarıyla yapılan dönüştürmeler "belgesel" olarak 

tanımlanan fotoğraf türünün ön kabullerini ve izleyiciye taahhüt ettiği izleme deneyimini 

ihlal etmemelidir. Öte yandan aynı kişinin bakış açısından tanımlı zaman diliminde 

yapılan çekimlerden elde ettiği fotoğraflardan bir, iki ya da üçünün konvansiyonel 

yöntemlerle / el maharetiyle veya bilgisayarda veya fotoğraf makinesinin yazılımı içindeki 

düzenlemelerden biriyle üst üste bindirilerek ortaya çıkarılan her görüntü, fotoğraf 

makinesinin deklanşör anında ürettiği tekil görüntülerin her birinden ayrı, bağımsız ve 

özgün bir başka gerçekliği ifade etmektedir. Eski tekniklerle de olsa sandviç ya da 

süperpoze yöntemleriyle yeniden yaratılan görüntülerin hiç biri belgesel fotoğraf disiplini 

içinde üretilmiş sayılmayacağı gibi, günümüz teknolojisiyle üretilen birden fazla 

pozlamayla elde edilmiş fotoğrafların üst üste bindirilmesiyle elde edilen görüntüler de bu 

temel ilkenin dışında tutulmamaktadır. 

Yukarıda belirtilen durum göz önüne alındığında söz konusu fotoğrafların şartname 

kurallarının ihlali olarak değerlendirilmesi, Yönetim Kurulumuz tarafından danışılan 

bilirkişi görüşleri ve yeniden görüşlerini bildirmesini talep ettiğimiz yarışmanın Seçici 

Kurul’nun çoğunluk kararıdır.  

Sonuç olarak şikayete konu olan katılımcının, ödül kazanan fotoğrafları bu gerekçeler ile 

yarışma şartnamesinin 4.7. ve 4.8. maddelerine aykırı düşerek kural ihlali gerçekleştiğine 

karar verilmiştir. 

4. 2020-053 TFSF onay nolu “26. Altın Kamera Fotoğraf Yarışması”nda “kural ihlali” 

gerekçesiyle TFSF Yönetim Kurulu kararı ile verilen kısıtlama kararına itiraz talepleri 

gelmiş ve Yönetim Kurulunda incelenmiştir.  

Yarışmaya katılım gösteren her katılımcı, yarışma şartnamesini okuduğunu ve anladığını 

onaylamış olmaktadır. Ayrıca “TFSF Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13.cü 

maddesi "Katılımcıların bilerek veya farkında olmaksızın (şartnameyi titizlikle 

okumamalarından kaynaklanan) kural ihlali yapmaları halinde kural ihlali işlemi 
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uygulanır." ibaresi bulunmaktadır. Yarışma şartnamesi ve “TFSF Yarışma Düzenleme 

Standartları Yönergesi” dışında bilgi alınan şahıs ve kaynaklar, TFSF Yönetim Kurulunu 

bağlayıcı değildir. 

Bu nedenden dolayı itirazların sonucu olarak kısıtlama kararında bir değişikliğe 

gidilmemiştir ve kişilere bildirildiği şekilde kısıtlamanın uygulanmasına devam edilecektir. 

5. 2020-034 TFSF onay nolu “Erciyes Anadolu Holding - Mimar Sinan’ın Ġzinde 

Fotoğraf Yarışması”nda “eser konusu ve kadrajlama” gerekçesiyle TFSF Yönetim 

Kurulu kararı ile verilen kısıtlama kararına itiraz talepleri gelmiş ve Yönetim Kurulunda 

incelenmiştir. Fotoğrafların sergilenmeye devam edilmesine ve verilen kısıtlama 

kararının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

Fotoğraf kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 

 

TFSF YÖNETĠM KURULU 
 


