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DUYURU 
Fotoğraf dünyamızın değerli akademisyenleri ve fotoğraf dostlarımız, 

  
Son günlerde sanal ortamda bazı kişi ve kurumların çeşitli başlıklar altında fotoğraf 

etkinlikleri düzenleyeceklerine dair paylaşımları yakından takip etmekteyiz. 
TFSF Yönetimi olarak daima “dileyen kurum ve kişiler, diledikleri etkinliği düzenleme, 

katılma ya da katılmama özgürlüğüne sahiptir” felsefesi ile hareket etmekteyiz. 
Ancak federasyon yönetimimize gelen şikayet ve sorular üzerine bu konuda bazı 

tespitlerimizi ve uyarılarımızı herhangi bir kurum ya da kişiyi hedef almadan bir kez daha 
yapma gereği duyduk. 

Genellikle bir “ana başlık” dışında içeriği ve niteliği belirlenmemiş etkinlikler için 
bazen katılım bedelleri de istenmektedir. Ayrıca, yapılan ön duyurularda ya da sponsor 
dosyalarında fotoğraf dünyamızdan tanınmış kişilerinin ve akademisyenlerin isimlerinin 
bilgileri dışında yer alması ile gerçek dışı bir algı oluşturulmak istenmektedir. Birçok 
fotoğrafçı dostumuzun zaman zaman bireysel açıklamalar yaparak isimlerinin 
kullanıldığından haberdar olmadıklarını belirtmelerini ibretle izlemekteyiz. 

Dikkat çekici bir ana başlık koyarak “alanı doldurmak”, “ön almak” gayreti ile 
duyurulan organizasyonlarda fotoğrafa emek vermiş kişi yada kişilerin ismini ön planda 
tutarak yapılan bu tarz girişimler fotoğraf dünyamıza olduğu kadar söz konusu kişilerin hak 
edilmiş değerine de gölge düşürmektedir. 

TFSF Yönetimi olarak Fotoğraf sanatının gelişmesine katkı sağlayacak, çözüm odaklı, 
nitelikli her türlü organizasyonu sonuna kadar desteklediğimizi ve bundan sonra da 
destekleyeceğimizi özellikle belirtmek isteriz. 

Fotoğraf dünyamızın değerli insanları, bu açıklamamızı iyi niyetli bir bilgilendirme 
olarak kabul etmenizi ve size teklif edilen söyleşi, gösteri, seçici kurul üyeliği vb pozisyonlarda 
etkinliğin niteliğini, davetli profilini, içeriğini, kurgusunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da dikkatlice sorgulamanızı rica ediyoruz. Sizden habersiz isminizin kullanılmasına da 
her zamanki gibi gereken tepkiyi göstereceğinize eminiz. 

İsminiz ve emeğiniz üzerinden rant elde edilmesini istemeyiz. Yılların birikimi ile 
ürettiğiniz değerlerin ve iyi niyetinizin Federasyonumuz tarafından da her zaman 
önemsendiğini belirtmek isteriz.  

Bu tip yapılanmaların fotoğraf camiamıza katkı sağlamaktan çok zarar verdiğini bir kez 
daha vurgulamak istiyoruz. 

Ortak değerlerin ve etik kriterlerin suiistimaline izin vermemek konusundaki 
hassasiyetinizi her zaman değerli bulduğumuz için bu duyuruyu kaleme almak 
sorumluluğunu hissettik. 

Birçok fotoğrafçının, fotoğraf dostunun ve derneklerin yıllarca emek vererek 
oluşturdukları birikimle kurulan TFSF, amatör bir ruhla ama profesyonel bir anlayış ve 
kurumsal yapısına uygun bir ciddiyetle Cumhuriyetimizin 100. ve Federasyonumuzun 20. 
yılına yakışan etkinlikler düzenlemeye ve yaygın biçimde duyurmaya devam etmektedir. 
  

Sevgi ve saygılarımızla. 
TFSF Yönetim Kurulu 


