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FOTOĞRAF KAMUOYUNA DUYURU 

TFSF Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yönetim Kurulu 
kararlarını kamuoyu ile paylaşarak, bazı bilgilendirmeler ve özelikle federe dernek 
üyelerine hatırlatmalar yapmak isteriz.  

• Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇSBMYO) 
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı tarafından 2021 yılının Unesco Yunus Emre 
Yılı, Unesco Hacı Bektaş-ı Veli Yılı ve Unesco Ahi Evran Yılı ilan edilmesi dolayısıyla 
“Biz’den Kareler” Fotoğraf Sergisi için çağrı yapıldı ve seçilen fotoğraflar TFSF Sanal 
Galerisinde sergilenmesine karar verildi. Açılışla ilgili duyuru iletilecektir. 

• Cumhuriyet Sergisi 2020 kataloğu basıldı ve tüm katılımcıların adreslerine 
gönderildi. Cumhuriyet Sergisi 2021 kataloğu için çalışmalara başlandı. 

• Azerbaycan Fotoğraf Birliği ve TFSF arasında protokol imzalandı. Bu protokolle 
kardeş ülkemiz Azerbaycan ile ortak çalışmalar yapılması sağlanacaktır. 

• Aralık ayında çevrimiçi yapılan FIAP mali ve genel bilgilendirme toplantısına 
Başkan Sefa ULUKAN katılım sağladı. 

• TFSF yayınlarının ücretlerinde fiyat değişikliği yapıldı ve basılı yayınların kargo 
ücretinin alıcıya ait olmasına karar verildi. 

• “Fotoğrafçılar Maratonu” ile ilgili tescil ve isim hakkı ile ilgili işlemler 
tamamlanarak TFSF adına marka tescili yapılmıştır. 

• TFSF adına FIAP Temsilciliğini yürüten Yusuf Biton yerine göreve, 1 Ocak 2022 
tarihinden itibaren Alpheren Akharman atandı. 

• TFSF onaylı yarışmaların online puanlama sistemine geçmesiyle beraber, 
fotoğraf yarışmalarında jüri/seçici kurulda yer alan kişilerin diğer yarışmalara katılım 
sınırlamasına dair alınan karar yürürlükten kaldırıldı. TFSF onaylı yarışmalarda 
jüri/seçici kurulda yer alan kişilerin fotoğraf yarışmalarına katılım gösterebilmelerine 
karar verildi. 

• “Fotoğraf makine bilgilerinin yarışma öncesi kayıt altına alındığı” fotoğrafçılar 
maratonu vb. yarışmalarda, fotoğraf makinesinin ve/veya drone seri numarası ile tek 
katılımcı üzerine kayıt yapılmasına karar verildi. Böylece sıklıkla şikâyete konu olan 
birbiri yerine fotoğraf çekme ve gönderme şüphelerinin önüne geçmek ve etik kuralları 
gözetmek amaçlandı. 



 

• 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 gösterilmesinin sağlanmasına karar verildi. 

• TFSF Sunum Havuzu 2022 için son katılım 22 Mart 2022 Salı günü Saat 
23:00'dür. Lütfen başvuru detayları için https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/tfsf-sunum-
havuzu-tr adresini ziyaret ediniz. 

• TFSF Kupası 2021 için son katılım 28 Şubat 2022 Pazartesi günü 23:00’dür.   

• “Türkiye’de Fotoğraf Sanatının Durum Analizi ve Fotoğraf Sanatının Geleceği 
İçin Alınması Gereken Önlemler Raporu” için anket verisi desteğinizi bekliyoruz 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-r3d5-npTiI-ADeJF-hOJk3hyKxppX-
mTfYxTQTO-yuxEsQ/viewform ).  

• TFSF resmi İnstagram hesabında yayınlanan dernek üyelerinin fotoğrafları ile 
derneklerin ve üyelerinizin tanıtımını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu paylaşımlar için 
federe dernek üyelerinin fotoğraflarını bekliyoruz.  

• Gençlik projeleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızdan TFSF GENÇLİK 
PROJE DESTEĞİ: “İLK SERGİM” için 32 kişi katılım sağlamıştır. Danışma Kurulunda 
bulunan Prof. Dr. Erol Özer, Doç. Dr. İsmail Keskin, Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet İmançer, 
Dr. Öğrt. Üyesi Baybars Sağlamtimur ve Dr. Abdullah Sezgin’e teşekkür ederiz.  Değer 
gören 8 gencimizin fotoğraf sergilerinin açılış töreni 8 Ocak Cumartesi saat 20:30da 
TFSF Youtube kanalından canlı yayın yapılacak olan sergilerin TFSF Sanal 
Galerisinde açılışları yapılacaktır. Sizlerin katılımını bekleriz. 

• "TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları" yönergesinin "13. 
Yaptırımlar" maddesine göre yarışma şartnamesine uymayarak kural ihlali yapan 
aşağıda baş harfleri belirtilen kişilere bir (1) yıl süre ile maddede belirtilen kısıtlamaların 
uygulanmasına karar verildi. 
o 2021-046 TFSF onay nolu “Ethem Tem 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması”nda derece alan Ü.Ö. 

o 2021-016 TFSF onay nolu “Çağın Göz Hastanesi Dönüşüm Fotoğraf Yarışması”nda derece alan 
C.T.  

o 2021-042 TFSF onay nolu “Muğla Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması”nda sergileme alan 
E.T. 

o 2021-019 TFSF onay nolu “Sarıyer Belediyesi 5.Ulusal Fotoğraf Yarışması”nda derece ve sergileme 
alanlar B.E., H.B., F.E., F.S., K.G. ve O.Ö. 

o 2021-039 TFSF onay nolu “Balıkesir B.B. 1'inci Ulusal Fotoğraf Yarışmaı ODAK BALIKESİR” de 
sergileme alan H.N. 
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