TFSF GENÇLİK PROJESİ - 1
“İLK SERGİM”
BAŞVURU KOŞULLARI

1.

Projenin Amaçları:
1.1.

Kurulu tarafından görevlendirilen konusunda yetkin
Danışma Kurulunun görüşü alınarak, TFSF Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyon’u (TFSF) olarak belirli
bir fotoğraf üretim düzeyinde olan, konu ya da teknik
bütünlük içinde fotoğraf üretebilen öte yandan çeşitli
nedenlerle ürettiği fotoğraflarını sergileyememiş genç
fotoğrafçılara destek olmak, onları motive etmek ve ilk
fotoğraf sergilerinin açılmasını sağlamaktır.

1.2. Türkiye fotoğraf sanatına yeni yüzleri tanıtmak ve
ürettikleri fotoğrafların geniş kitlelere ulaşmasını
sağlamaktır.

3.3. Danışma Kurulundan gelecek değerlendirme ve tavsiyeler
sonucu günün şartlarına göre sergi desteği sağlanacak
kişi sayısı en az 1 (bir) kişi olmak koşulu ile sayı, TFSF
Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
4.

4.1. Seçilen ve sergi oluşturabilecek nitelikteki portfolyoların,
standart kalitede baskıları TFSF tarafından yaptırılacaktır.
(2021 yılında pandemi koşulları nedeni ile sergi online
olarak TFSF Sanal Galerisinde Türkçe ve İngilizce dillerinde
yapılacaktır.)

1.3. Benzer destekleri vermeleri için diğer kurum ve kuruluşlara
örnek olmasını sağlamaktır.
2.

Başvuru Koşulları ve Kurallar:

4.2. Sergi salonunu öncelikli olarak TFSF Sanat Galerisi / TFSF
Sanal Galeri olmak şartı TFSF ile sağlar.

2.1. 18 – 29 yaş aralığında bulunan TFSF üyesi bir derneğin
üyesi olup olmadığına bakılmaksızın Türkiye’de yaşayan
her fotoğrafçı “İlk Sergim” proje desteği almak için
başvurabilir.

4.3. Serginin TFSF Sanat Galerisi / TFSF Sanal Galeri’sinde
açılmasından sonra TFSF, imkanlar ölçüsünde TFSF
Galeri Zincirinde yer alan Dernek galerilerinde ve TFSF
üyesi dernek salonlarında aynı serginin açılmasını sağlar.

2.2. TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan kişiler başvuru
yapamazlar.

4.4. Serginin ve/veya sergilerin ortak kataloğunun, TFSF
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda ve teknik
özelliklerde basımını TFSF yapar.

2.3. Başvuru ücretsizdir.
2.4. Başvuru için temel şart daha önce hiç kişisel fotoğraf
sergisi açmamış olmaktır.

4.5. Afiş, kokteyl, davetiye, duyuru vb. iş ve işlemleri TFSF
yapar.

2.5. Sergide yer alan fotoğrafların daha önceden sergilenmemiş
ve yarışmalara katılmamış olması gerekmektedir. (Sosyal
medyada kullanılması/paylaşılması engel teşkil etmez)

4.6. Sergilenen fotoğraflar TFSF arşivine alınır ve fotoğrafların
kullanım haklarına TFSF ve fotoğrafçı birlikte sahip olur.

2.6. Konu, teknik ve fotoğrafik anlatım konusunda herhangi bir
kısıtlama yoktur.
2.7. Sergi başvurusu için yüklenecek fotoğraf sayısı 18’den (on
sekizden) az, 30’dan (otuzdan) fazla olamaz.
2.8. Sergiye, fotoğraf dosya boyutu 3 MB geçmeyecek şekilde
dijital olarak siyah-beyaz veya renkli fotoğraflarla katılım
sağlanabilir. Sergi için gerekirse fotoğrafın orijinal dosyası
katılımcıdan istenebilir.
2.9. Başvuru yapan kişinin fotoğraflı özgeçmişinin ve sergi
hakkında bilgilendirici yazısının bulunduğu tek metin
dosyasını pdf formatında hazırlayarak, başvuruda
yükleyeceği fotoğraflarıyla eşzamanlı olarak online
sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Gereken bilgileri
veya dosyaları tam olarak göndermeyenlerin başvuruları
geçerli kabul edilmeyecektir.
2.10 Başvurular www.tfsfonayliyarismalar.org web
adresinden üyelik kaydı oluşturularak ya da mevcut
üyelikler üzerinden online yapılacaktır. Şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
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3.

Kişiler, TFSF’nin çağrı yaptığı tüm gençlik 		
projeleribaşvurabilir ancak tüm proje başlıkları altında
başarılı bulunmaları durumda sadece bir projeden destek
sağlanacaktır.

Duyuru, Değerlendirme ve Sonuç:
3.1. “İlk Sergim” projesi “Açık Çağrı” ile yazılı ve görsel medya,
TFSF web sitesi, TFSF sosyal medya hesaplarından
duyurulacak, fotoğraf bölümü bulunan üniversitelere,
TFSF üyesi olan ve olmayan derneklere eposta yolu ile
iletilecektir.
3.2. “İlk Sergim” desteğini alacak portfolyo/lar, TFSF Yönetim

Sergileme ve Yükümlülükler:

4.7. Proje başvurusuna online sistem üzerinden yükleme
yapılmış olmasıyla, kişi yukarıda bulunan tüm maddeleri
kabul ettiğini beyan etmiş olur.
5.

Takvim:
Başvuru Başlangıç Tarihi

: 19 Mayıs 2021

Son Başvuru Tarihi

: 30 Ekim 2021

Değerlendirme Toplantısı

: 20 Kasım 2021

Sonuçların Açıklanması

: 01 Aralık 2021

Sergi Tarihi		

: 08 Ocak 2022

DANIŞMA KURULU: Biri TFSF YK Başkanı ya da Başkan Yardımcısı
olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Danışma Kurulunda
üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi/Enstitüsü Fotoğraf
Bölümde veya İletişim Fakültelerinin Görsel Sanatlar Alanında
görev alan öğretim üyelerinin/görevlilerinin çoğunlukla yer alması
gözetilecektir. Danışma Kurulundaki kişilerin isimleri son başvuru
tarihinden sonra ilan edilecektir.

