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FOTOĞRAF KAMUOYUNA DUYURU 

TFSF Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlarla, TFSF onaylı fotoğraf 
yarışmalarında dikkat edilmesi gereken bazı hususları ve belirtilen tarihlerden itibaren 
geçerli olmak üzere yapılan değişiklikleri dikkatinize sunarız. 

1. 15 Ağustos 2021 tarihinden itibaren TFSF onayı alan uluslararası yarışmalarda, 
düzenleyici kurumun kendi alt yapısını kullanarak fotoğraf katılımını sağladığı 
yarışmalarda, TFSF Yarışma Temsilcisi bulundurulmayacaktır.  

1.1. Bu yarışmalara katılım sağlayan kişilerin ve fotoğrafların tüm telif ve/veya 
kullanım hakları ve/veya KVKK ile alakalı tüm hukuki sorumluluk yarışmayı 
düzenleyen kurum/kurumlar, yarışma sekreteryası ve salon başkanına aittir. Bu 
maddede belirtilen hususlarla alakalı olarak TFSF sorumlu tutulamaz.  

1.2. Bu yarışmalardan herhangi biri hakkında bir kural ihlali şikâyeti olur ise 
yapılacak inceleme/araştırma için TFSF’nin isteyeceği tüm bilgileri; yarışmayı 
düzenleyen kurum/kurumlar, yarışma sekreteryası ve/veya salon başkanı 
temin etmekten ve TFSF’ye iletmekten sorumludur. 

2. TFSF onaylı yarışmalar için oluşturulan çevrimiçi jüri (seçici kurul) puanlama 
sisteminin test çalışmaları ve denemeleri tamamlanmış olup, 2022 Ocak ayından 
itibaren TFSF’nin onay vereceği ve teknik yapısı uygun olan yarışmalarda 
uygulanacaktır. Seçici kurul üyeleri, fotoğrafların değerlendirmesini çevrimiçi 
olarak, iki aşamalı bir puanlama sistemi ile yapacaktır. Bu sistemde, birinci 
aşamada; her seçici kurul üyesi, kendine özel olarak atanan bir kullanıcı ile sisteme 
giriş yaparak yarışmaya katılan tüm fotoğrafları rumuzlanmış ve karışık bir sırayla 
görecek ve belirlenen zaman aralığında puanlayacaktır. Tüm seçici kurul üyeleri 
puanlamayı tamamladığında ikinci aşamaya geçilecektir. Bu aşamada, seçici kurul 
üyeleri -talebe göre- ister çevrimiçi veyahut yüzyüze bir araya gelerek, en yüksek 
puan alan fotoğraflar arasından ödül ve sergileme alanları belirleyecektir.  

2.1. TFSF onaylı yarışmalarda seçici kurulun hangi yöntemle değerlendirme 
yapacağı, bu duyuru tarihinden sonra onay verilen tüm yarışma 
şartnamelerinde belirtilecektir. 

2.2. Yarışma katılımcıları, çevrimiçi jüri puanlama sisteminin kullanıldığı fotoğraf 
yarışmalarında fotoğraflarının aldığı puanları TFSF onaylı yarışmalar web 
sitesindeki kendi kullanıcı kayıtlarından ulaşabilecektir. 



 

 

3. TFSF onaylı yarışmalarda ağırlıklı olarak çevrimiçi jüri puanlama sistemi 
uygulanmasına geçileceğinden, 2022 Ocak ayı itibariyle, seçici kurul üyeliği yapan 
kişilerin bir yıl yarışmalara katılımının kısıtlanması uygulaması kaldırılacaktır. 
TFSF, seçici kurulların verdiği kararlara her zaman saygı duymakta ve müdahalede 
bulunmama prensibini hassasiyetle devam ettirmektedir. Katılımcı, fotoğraf 
yarışmasına katılmadan önce Seçici Kurul listesi dahil tüm şartnameyi detaylı 
olarak incelemekle yükümlüdür. Katılımcılar, TFSF onaylı bir yarışmaya katılmakla, 
mevcut seçici kurulun tarafsız değerlendirme sürecine güvenini beyan etmiş 
olmakta ve beyanı gereği yarışma sonuçlarına saygı göstermeyi gözetmelidirler. 

4. Farklı mecralarda artan fotoğraf yarışması çeşitliliği göz önüne alınarak, TFSF 
onayı alan fotoğraf yarışması şartnamelerinde “başka bir yarışmada ödül almamış 
fotoğraf ile katılım sağlanabilir” koşulunda belirtilen fotoğraf yarışmalarının net 
tariflerinin yapılmasına özen gösterilecektir.  

5. Son zamanlarda sıklıkla aynı fotoğraf makinesinin birinci derece akrabalar arasında 
kullanılması ile ilgili yarışma şikâyetleri tarafımıza ulaşmaktadır. Söz konusu bir 
fotoğraf makinesinin kimin tarafından kullanıldığı ya da hangi fotoğrafın kimin 
tarafından çekildiğinin tespiti teknik olarak mümkün olamamakta, katılımcının 
beyanı esas alınmaktadır. Olayın etik sorumluluğu bu kişilere aittir.   

5.1. Söz konusu durumla ilgili alınabilecek bir önlem olarak bu duyuru tarihinden 
sonra düzenlenecek “makine bilgilerinin yarışma öncesi kayıt altına alındığı” 
fotoğraf maratonları yarışmalarında, makine gövde (seri numarası) kaydı kimin 
üzerine yapılmış ise fotoğraf sahibinin bu kişi olduğu varsayılacaktır. Aynı koşul 
drone kullanımında da geçerli olacaktır. Ortak makine kullanımı yapan kişilerin 
bu durumu göz önüne almaları konusunda hassasiyet göstermeleri gereklidir.  

 

Yukarıdaki hususlar ve değişiklikler, fotoğraf kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur. 

 

TFSF Yönetim Kurulu 
 

 


