
 

 

Tarih : 16.08.2021 

Sayı : 2021/093 

Konu : Fotoğraf yarışma onay ve destek koşullarında ve ücretlendirmesinde yapılan değişiklikler 

 

İlgililerin dikkatine, 

TFSF Onayı, yarışmanın fotoğraf sanatı kurallarına uygun olduğunu, katılımcının ve düzenleyicinin hak 

ve hukukun korunacağının bir ibaresidir. Bu onay aşamasında yapılanlar için ödenecek hizmet bedeli içinde 

yarışmanın kazandığı prestij ve kalite standarttı yarışmanın her aşamasında yapılan danışmanlık, online 

yarışmalarda alt yapı hizmeti ve sistem kullanımı, yarışmalarda görevlendirilecek TFSF yarışma temsilcisinin 

temini ve bazı giderleri, yarışmanın tanıtımı ve duyurulmasına yönelik resmi web sayfasında afiş, banner 

yayınlanması ve duyurulması ve TFSF Madalya bedelleri kapsar.   

TFSF Yönetim Kurulu’nun 10 Ağustos 2021 Salı günü yapılan toplantısında, 15 Ağustos 2021 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere fotoğraf yarışması düzenleyici kurumların TFSF onayı ve hizmeti için yapacakları 

başvuru değerlendirmelerinde, onay aşamasında ve ücretlendirmede yapılan değişikliklerle ilgili kararlar 

ana başlıklarla şu şekildedir: 

• Genel olarak yarışma onay ücretlendirmesinde: 

o Yarışmaların ilk kez düzenlenecek olması ve daha önce düzenlenmiş olması ayrımı 

kaldırılarak yarışma türüne göre tek tip ücret belirlenmiştir. 

o Yarışma temel ücretlendirmesine dahil olan 1 kategori sınırı, üç (3) kategoriye 

çıkarılmıştır. 4 ve fazlası her kategori için ek kategori ücreti eklenecektir. 

• Uluslararası yarışmalarda düzenleme yapılmıştır. 

o FIAP onayı alacak ve düzenleyici kurumun kendi alt yapılarını kullanacak olduğu 

uluslararası fotoğraf yarışmalarında fiyat düzenlemesi yapılmıştır (ek liste). 

o Düzenleyici kurum, FIAP onayı almayıp GPU ve/veya PSA onaylı uluslararası yarışma 

yapacaksa ve şartnamesi TFSF’nin yönergelerine uygunsa aşağıda belirtilmiş koşullarla 

TFSF onayı alabilir. Böylece yakın zamanda devreye girecek TFSF unvanlarına başvuruda 

kullanılacak puanlama açısından yarışma katılımına destek olacağına inanıyoruz. 

o TFSF dışında kendi alt yapılarını kullanan uluslararası yarışmalarda TFSF temsilcisi 

atanmayacaktır. Bu yüzden bu yarışmalarda mutlaka bir Yarışma Koordinatörünün (Salon 

Başkanının) olması gerekmektedir. 

o Herhangi bir şikâyet vb. durumda, TFSF’nin yönergeleri doğrultusunda yapılacak inceleme 

için TFSF Kural İhlal Biriminin isteyeceği tüm bilgileri yarışma koordinatörü teslim etmekle 

yükümlü olacaktır.  

o Yarışma şartnamesinde “Bu yarışmada FIAP (GPU/PSA) ve TFSF yönergeleri ve 

uluslararası kurallar uygulanmaktadır, TFSF temsilcisi bulunmamaktadır” ifadesi 

bulunmalıdır. 

o TFSF kısıtlama listesinde adı bulunanlar bu tip yarışmalar da dahil olmak üzere hiçbir 

yarışmaya katılamazlar, kısıtlamalıların takibinden yarışma koordinatörü sorumludur. Aksi 

bir durumun tespitinde bu kişinin kazandığı tüm ödül, sergileme vb durumlar iptal edilir, 

düzenleyici kurum uyarılır ve gereken yaptırımlar uygulanır. 

 



 

 

 

• TFSF Madalyalarının verilmesinde değişik seçenekler oluşturulmuştur: 

o TFSF onayı alan tüm yarışmalarda (Fotoğraf Maratonlarıda dahil) onay bedeline ek olarak 

TFSF madalyaları alınabilir. 

o TFSF onaylı ulusal yarışmalarda en büyük ödül “TFSF Altın Madalyası”dır, bunun üstünde 

bir özel ödül vb uygulama yapılamaz ve ödül listesinde ilk sırada yer alır. 

o Düzenleyici kurum, yarışma ödüllerinde TFSF Altın Madalyası yanında isterse maddi ödül 

verebilir. 

o TFSF onaylı uluslararası yarışmalarda ödül listesi, FIAP Altın Madalyasından sonra TFSF 

Altın Madalyası gelecek şekilde düzenlenmelidir. PSA, GPU vb diğer yabancı ödüller bu 

sıralamanın ardında listelenmelidir. 

o TFSF Madalyaları yakın zamanda devreye girecek TFSF unvanları için puan değeri 

taşıyacaktır. 

o TFSF onaylı yarışmalarda verilecek TFSF Madalyalar için yeni alternatifler 

sunulmuştur: 

▪ Düzenleyici kurum Altın, Gümüş, Bronz sıralaması yerine isterse eşdeğer ödül 

(örneğin 5 adet TFSF Altın Madalyası) verebilir.  

▪ Her kategoride madalya verilmesi zorunlu bir durum değildir, istenirse 

sadece bir kategoride veya her kategoride değişik sayılarda madalya verebilir. 

Ancak madalya verilmeyen veya farklı ödülleri olan diğer kategorilerdeki 

maddi ödül tutarları diğer kategori(ler)de belirlenen TFSF Altın 

Madalyasından üst değerde yapılamaz. O yarışmanın en büyük ödülü (UA 

yarışmalarda FIAP Altın Madalyasından sonra) TFSF Altın Madalyası olmalıdır.  

▪ Düzenleyici kurum isterse, madalyalardan ödül olarak sadece TFSF Altın 

Madalyası verilebilir, sadece TFSF Gümüş veya Bronz Madalyası verilemez. 

Ancak en az bir TFSF Altın Madalyası verilmesi koşuluyla istenen sayıda 

Gümüş ve Bronz madalya verilebilir. 

▪ Çeşitli madalya dağılımları yapılmasına imkan tanınmıştır (ücretlendirme 

listede mevcuttur): 

• Tek veya birden fazla sayıda eşdeğer ödül olarak TFSF Altın Madalyası 

• 3’lü set: TFSF Altın + TFSF Gümüş + TFSF Bronz + 3 TFSF Mansiyon 

• 6’lı Set: 1 adet TFSF Altın + 2 adet TFSF Gümüş + 3 adet Bronz + 6 

TFSF Mansiyon 

 

• Türkiye’yi de içine alacak uluslararası circuit yarışmalarda: 

o FIAP onayı için TFSF onayı alınması gerekmektedir. 

o Yarışmada TFSF alt yapısı kullanılabilir ya da düzenleyici kurum kendi alt yapısını 

kullanabilir. 

o Türkiye ayağını yürütecek sorumlu bir dernek/kurum olması şarttır ve Türkiye yarışma 

koordinatörünün mutlaka belirlenmiş olması gerekmektedir. 

o Onay ve madalya bedelleri ilgili listede güncel olarak belirtilmiştir. 



 

 

 

• Prestij yarışmalar: 

o TFSF prestij yarışmalar sınıfına alınan yarışmalarda TFSF onay bedeli alınmaz, ancak 

yarışmaya atanan TFSF Yarışma Temsilcisinin rutin giderleri düzenleyici kurum tarafından 

karşılanır. 

• TFSF üyesi derneklerin düzenledikleri yarışmaların ücretlendirilmesi hakkında yapılan 

değişiklikler: 

o Daha önce derneğin kendi başına düzenlediği ulusal ya da uluslararası yılda bir yarışmaya 

verilen ücretsiz TFSF onay sayısı, Prestij yarışmalar da dahil olmak üzere her dernek için 

yılda 3 (üç) yarışmaya çıkarılmıştır. 

• Fotoğraf Maratonları: 

o Bu tür yarışmalarda yapılan ücret düzenlenmesi ekteki listede güncellenmiştir. 

o Yarışma temel ücretlendirmesine dahil olan 2 gün sınırı üç (3) güne çıkarılmıştır. Maraton 

4 gün veya daha fazla sürecek ise her gün için ek gün ücreti eklenecektir. 

o Fotoğraf Maratonlarında, katılımcıların haklarının ve yarışma işleyişin takibi için fotoğraf 

yüklenme işleminin TFSF alt yapısı üstünden yapılmasına özen gösterilecektir. 

o Düzenleyici kurumlar, katılımcıların TFSF sistemine fotoğraf yükleme yapabilmelerini 

sağlanmak için internet ve pc/laptop gibi teknik hizmetleri sunmalıdır. 

o Seçici Kurulun online veya lokal olarak TFSF puanlama sistemi ile işlem yapması için 

düzenleyici kurumlar yönlendirilecektir. 

 

Saygılarımızla bilginize sunulur. 

TFSF Yönetim Kurulu 

 



GRUP TÜRÜ TANIM ÜCRET

1 TFSF alt yapısı kullanılarak düzenlenecek yarışmalar (3 -dahil- kategoriye kadar) 3.750,00₺            

EK:  ALINAN MADALYA BEDELLERİ ve EK KATEGORİ BEDELİ Bkz. E ve F maddeleri

Online sistemler kullanılmadan (Baskı, Çağrılı, Gösteri vb tür) düzenlenecek yarışmalar 

(3 -dahil- kategoriye kadar)  
3.000,00₺            

EK:  ALINAN MADALYA BEDELLERİ ve EK KATEGORİ BEDELİ Bkz. E ve F maddeleri

TFSF alt yapısı kullanılarak  düzenlenecek yarışmalar (3 -dahil- kategoriye kadar) 4.500,00₺            

EK:  ALINAN MADALYA BEDELLERİ ve EK KATEGORİ BEDELİ Bkz. E ve F maddeleri

KURUM KENDİ alt yapısı kullanılarak düzenlenecek FIAP ONAYI ALINACAK yarışmalar 

TFSF Yarışma Temsilcisi bulunmaz (*) 
2.000,00₺            

EK:  ALINAN MADALYA BEDELLERİ ve EK KATEGORİ BEDELİ Bkz. E ve F maddeleri

TFSF alt yapısı kullanılarak düzenlenecek süre kısıtlamalı yarışmalar (3 -dahil-  güne 

kadar ve 3 -dahil- kategoriye kadar)
3.750,00₺            

EK GÜN BEDELİ (ek gün başına) 540,00₺               

EK:  ALINAN MADALYA BEDELLERİ ve EK KATEGORİ BEDELİ Bkz. E ve F maddeleri

- Yarışmanın her aşamasında yapılan danışmanlık,

- Online yarışmalarda TFSF alt yapı hizmeti ve sistem kullanımı (A-1, B-1 ve C maddeleri için geçerli),

- Yarışmalarda görevlendirilecek TFSF Yarışma Temsilcisinin temini ve huzur hakkı (*B-2 maddesi hariçtir ve 

yarışmada salon başkanı bulundurulması zorunludur),

- Yarışmanın tanıtımı ve duyurulması: Resmi "TFSF Onaylı Yarışmalar" web sayfasında afiş, banner 

yayınlanması. Bannerler  yarışmaların son katılım tarihine göre son 2 ay içinde sürekli yayınlanır (ek süre için 

bkz. G-2). TFSF üyesi derneklerin organizasyonu olan yarışmalarda son 4 ay yayınlanır.

TFSF ALTIN MADALYA BEDELİ (1 ADET) 250,00₺               

3LÜ SET: 1 ALTIN+ 1 GÜMÜŞ + 1 BRONZ TFSF MADALYASI + 3 TFSF MANSİYONU 750,00₺               

6LI SET: 1 ALTIN + 2 GÜMÜŞ + 3 BRONZ TFSF MADALYASI + 6 TFSF MANSİYONU 1.250,00₺            
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3 kategoriden fazla kategori talep edilmesi halinde her kategori başına: 500,00₺               
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TFSF YARIŞMA ONAY VE HİZMET BEDELLERİ (15 AĞUTOS 2021 İTİBARİ İLE)

Yarışmalara görevlendirilen TFSF yarışma temsilcisinin "ulaşım" gideri ile etkinlik boyunca "yemek" ve "konaklama" giderleri TFSF 

onay ve hizmet bedellerine dahil değildir, bu giderler düzenleyici kurum tarafından karşılanır.

Yarışma TFSF destek ve onay hizmeti aldığı andan itibaren şartnamesi tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanarak ilan edilir. 

Ancak yarışma düzenleyici kurumun TFSF yarışmalar sitesine uygun ölçülerde hazırlayacağı tanıtıcı bannerler yarışmanın son katılım 

tarihinden iki ay öncesinden itibaren son katılım tarihine kadar yayınlanır. Bundan uzun süre tanıtım yapılması ek hizmet ücretine 

bağlıdır.

Tüm ücretlere %18 KDV eklenir. KDV dahil tutar ile fatura kesilmektedir.

Yarışma düzenleyen kurum ile TFSF İktisadi İşletmesi arasında hizmet protokolu imzalanır.
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Onay numarası ve TFSF Yarışma Temsilcisi, belirlenen ücret TFSF İktisadi İşletme hesabına yattıktan sonra kesinleşir.

B

U
LU

SL
A

R
A

R
A

SI
 

Y
A

R
IŞ

M
A

LA
R

1

H

TF
SF

'y
e

 Ü
Y

E 

D
ER

N
EK

LE
R

1C

D

Ü
C

R
ET

E 
D

A
H

İL
 O

LA
N

 

H
İZ

M
ET

LE
R

TF
SF

 

M
A

D
A

LY
A

 

B
ED

EL
LE

R
İ

E

U
LU

SA
L 

Y
A

R
IŞ

M
A

LA
R

Onay ve hizmet bedelinin yatırılacağı hesap numarası; 

TFSF onay ve hizmet bedeli + KDV toplamı, Düzenleyici kurum tarafından onay aşamasında, TFSF İktisadi İşletmesi (Vadesiz TL 

hesabı)’na Türkiye Garanti Bankası Ankara Necatibey Şubesi (Hesap No: 130-6295331 - IBAN No: TR13 0006 2000 1300 0006 

2953 31), yarışmanın ön onay numarası ve adı belirtilerek net/kesintisiz olarak yatırılır. Dekont örneği yarışma birimimize fatura 

bilgileriyle birlikte gönderildikten sonra fatura kesilir. 

DAHİL

TFSF üyesi dernek, yılda (katılımı ücretli yada ücretsiz) 3 ulusal / uluslar arası (bkz. H-3) yarışmayla (prestij yarışmalar dahil) sınırlı 

olmak üzere kendi adlarına düzenledikleri yarışmalarda onay ve hizmet bedeli ödemez.

TFSF’ye üye dernek, yarışma sürecinde bir çözüm ortağı ile birlikte hareket ediyorsa, onay ve hizmet bedeli istisnası uygulanmaz. 

Yani yarışma sürecinde herhangi bir çözüm ortağı (düzenleyici/koordinatör kurum/kuruluş/kişi) yer alıyorsa, TFSF onay ve hizmet 

bedelinin yatırılması gerekir. 

TFSF üyesi dernek, düzenlediği (katılımı ücretli ya da ücretsiz) uluslararası yarışma için FIAP’a ödenecek onay bedeli vb. ücretlerinden 

sorumludur. 

Onay ve hizmet bedelinden muaf tutulan TFSF üyesi dernek, yarışmalarında TFSF yarışma temsilcisinin huzur hakkı, ulaşım, yemek, 

konaklama vb giderlerinden sorumludur. 
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