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A) YÖNERGENİN AMACI 

1) TFSF YG-02 nolu ana yönergeye ek olarak hazırlanmış bu yönerge işleyişin sağlıklı, 
düzenli olması, güvenirliliğini korumak ve muhtemel kural ihlalleri ve/veya aksamada 
yapılacak yaptırımları belirlemek için düzenlenmiştir. 
 

B) YAPTIRIMLAR 
TFSF YG-02 nolu ve ilgili ek yönergelerinde açıkça tarif edilmiş koşullarda düzenlenip 
TFSF onayı almış yarışmalarda ortaya çıkabilecek durumlarda kişi ve kurumlara TFSF 
tarafından uygulanacak yaptırımlar şu şekildedir. 
 

1) Düzenleyici Kurum bakımından:  
TFSF tarafından onaylanmış yarışmalarda Düzenleyici Kurum’un aşağıda belirtilen 
konulara uymadığı (vaatlerinden bir kısmını yerine getirmediği ve yarışma 
katılımcılarının haklarının çiğnendiği maddi ve manevi zarara uğradığı) tespit 
edilirse yarışma düzenleyen kurum(lar) uyarılır, açıklık getirilmesi ve telafi edilmesi 
istenir; gelişmelere göre gereken kural ihlali işlemi uygulanır.  

a) İlan edilen ve fotoğraf kabulüne başlanmış yarışmaların, TFSF’ye yazılı olarak 
kabul edilebilir bir gerekçe/açıklama bildirilip TFSF Yönetim Kurulunun onayı 
alınmadan iptal edilmesi. 
(i) Bu durumda TFSF Onay ve Destek Hizmet Bedeli iadesi yapılmaz. 

b) Fotoğrafların geri gönderiminde sorunların/eksiklerin (gecikme, farklı ambalajla 
göndererek zarar verilmesi vb) ortaya çıkması. 

c) Yarışma takvimi ile ilgili gecikme yaşanması (sergi tarihinin belirtilen tarihte 
açılmaması ya da iptal edilmesi, sonuçların açıklanmasında belirtilen tarihten ileriye 
doğru sapmalar vb). 

d) Ödüllerle ilgili olarak; 
(i) Şartnamede belirtilen ödüllerin bir ya da birkaçının TFSF onayı alınmadan iptal 

edilmesi. 
(ii) Yarışma şartnamesinde net ve kesintisiz belirtilen maddi ödül ve satın alma vb 

bedeller üzerinden, her türlü vergi harç vb veya farklı kesintiler yapılması. 
(iii) Ödüllerin ve/veya ödül bedellerinin gecikmeli olarak verilmesi veya 

değiştirilmesi. 
(iv) Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonunda ödemelerin 

yapılmaması. 
e) TFSF altyapısını kullanmaksızın kendi alt yapısı üzerinden uluslararası yarışma 

düzenleyen kurumların, TFSF ve FIAP’ın onay yazısında talep etmiş olduğu 
belgeler, bilgi akışı ve ödül alan fotoğrafların zamanında ve kuralına uygun şekilde 
TFSF’ye iletilmemesi.  

f) Albüm/Katalog/Almanak basımı taahhüdü bulunduğu halde basılmaması veya 
sayısal ortamda (CD/DVD) hazırlanma taahhüdü varsa hazırlanmaması. 

g) Belirli coğrafi sınırlar içinde düzenlenen yarışmalarda; coğrafi sınır bilgilerini 
katılımcıların en rahat ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamakla yükümlü olan 
düzenleyici kurumun, bu coğrafi sınırlar hakkında katılımcılara yanlış veya eksik 
bilgi vermesi veya kural ihlali araştırmaları sürecinde TFSF’nin ilgili birimine 
düzenleyici kurum tarafından yanlış veya çelişkili bilgilendirilme yapılması. 

h) Bu gibi durumlarda kural ihlali sabit bulunur ve düzenleyici kurum ile TFSF arasında 
sorunu/sorunları çözümleme doğrultusundaki girişimler sonuç vermez ise: 
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(i) TFSF Yönetim Kurulu kararı ile kuruma konu ile ilgili “UYARI ya da KINAMA” 
yazısı yazılarak durumun tekrarlanmaması için uyarıda bulunulur, 

(ii) TFSF Yönetim Kurulu kararı ile yarışmadan TFSF onayını çektiğini, gerekçeleri 
ile birlikte tüm resmi TFSF iletişim kanallarından ilan eder, 

(iii) Düzenleyici Kurum TFSF’nin “Sorunlu Kurumlar” listesine gerekçeleri ile alınır, 
takibi yapılır, sorunlar çözülmeden Düzenleyici Kurum’un benzeri bir yarışmayı 
tekrar düzenlemesine TFSF tarafından onay verilmez,  

(iv) “Sorunlu Kurumlar” listesine alınan kurum ve kuruluşların listeden çıkarılması 
sorunların çözümü ve olumlu gelişmeler ışığında TFSF Yönetim Kurulu kararı 
ile olur. 

(v) Eğer yasal açıdan bir hak arama durumu oluşmuş ise gerekli işlemleri başlatır, 
(vi)  Eğer düzenlenen yarışma uluslararası ise ve FIAP veya benzeri bir kurumdan 

destek almış ise bu kurumlara da gerekli bilgilendirmeler yapılarak düzenleyici 
kurumun tekrar onay alması engellenir, 

(vii) Eğer düzenleyici uluslararası bir kurum ise, konu FIAP, GPU, PSA, IUP gibi 
uluslararası federasyonlar ve fotoğraf birlikleri aracılığı ile uluslararası platforma 
taşınarak gerekli girişimlerde bulunulur. 

(viii) Kurum ile yapılan protokolde belirtilen maddi, manevi, cezai ve yasal 
yaptırımlar uygulanır. 
 

2) Katılımcı bakımından:  
a) Tarif edildiği şekilde gelen yazılı şikayetlerin incelenmesi sonrasında katılımcılara 

aşağıdaki durumlarda:  
(i) Katılımcıların bilerek veya farkında olmaksızın (şartnameyi titizlikle 

okumamalarından kaynaklanan) kural ihlali yapmaları halinde,  
(ii) Katılımcı, yarışmaya katılmakla yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle 

kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt 
eder. Aksine bir davranış tespit edildiğinde,  

(iii) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde 
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu bu anlamda 
yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara,  

(iv) Ödül ve/veya sergileme almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda 
böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla 
katılımda bulunan kişilere, ( Sadece ödül alan fotoğrafların katılımının 
kısıtlandığı yarışmalara, önceden sergileme almış ve/veya yayınlanmış 
fotoğraflar katılabilir.) 

(v) Yarışma şartnamesindeki kurallara aykırı davranan kişilere,  
kural ihlal işlemleri başlatılır  

b) Yarışmaya başkasını fotoğrafını gönderen, gönderdiği fotoğrafı kendisine ait 
olmadığı halde kendisininmiş gibi gösteren ve Seçici Kurulu bu anlamda yanıltmaya 
yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait fotoğrafı başkasına 
kullandıran katılımcıların (hem kendisi hem de kullanan kişi), ilk kural ihlalinde 
TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.  
(i) Bu kişinin varsa tüm TFSF unvanları geri alınır 
(ii) Bu durum FIAP vb uluslararası onaylı bir yarışmada tespit edilirse katılımcı T.C. 

vatandaşı veya yabancı uyruklu olsa dahi olsa FIAP vb ilgili kuruma bildirilip 
“takip listelerine” alınması sağlanır. Kişinin bir daha uluslararası yarışmalara 
girmesi engellenir ve varsa Uluslararası fotoğraf unvanlarının geri alınması ilgili 
kurumdan talep edilir 
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c) Bunun dışındaki kural ihlallerinde yarışmacının durumu ilgili birim tarafından 
incelenir ve TFSF Yönetim Kuruluna raporlanır. Bu rapora göre TFSF Yönetim 
Kurulu,  
(i) Gerekli gördüğü durumlarda katılımcıya bir defaya mahsus “UYARI” yazısı 

yazabilir, tekrarlanması durumunda kısıtlama cezaları uygulanır. 
(ii) Net tespit edilen ilk kural ihlali durumunda savunmada öne sürülen gerekçe ve 

yapılan araştırmada oluşan kanaate göre 6 (altı) ay veya 1 (bir) yıl;  
(iii) İkinci kural ihlali durumunda 3 (üç) yıl;  
(iv) Üçüncü kural ihlali durumunda süresiz olarak TFSF onaylı yarışmalara katılımı 

kısıtlanır.  
(v) Ancak, kişi ilk cezayı almasını izleyen üç yıl içinde başka bir kural ihlali 

yapmazsa, aldığı kısıtlama cezası bu üç yılın sonunda silinir ve süreç yeniden 
başlar. Kişinin ikinci kez kural ihlali işlemesi durumunda kısıtlama cezası 
silinmez.  

(vi) Yukarıdaki belirtilen “süresiz kısıtlama” için de ceza silinmesi söz konusu 
değildir.  

d) Kısıtlama cezası alan kişi, ayrıca kısıtlama süresi boyunca TFSF onaylı ulusal ya 
da uluslararası yarışmalarda ve tüm TFSF etkinliklerinde (düzenleme kurulu, 
seçiciler kurulu/jüri, sekreterya üyesi ve/veya TFSF Yarışma Temsilcisi olarak da) 
görev alamaz. 

e) Kural ihlali yaptığı kesinleşen katılımcının elde ettiği ödül ve/veya sergilemesi, 
unvan ve her türlü maddi ve manevi kazanımı geri alınır.  
(i) Ödül ve/veya sergileme “Kural ihlali nedeniyle iptal edildi” notu yazılarak boş 

bırakılır.  
(ii) Ödül verilmişse katılımcının ödülü (Madalya, plaket, para vb) iade etmesi 

gerekir.  
f) Özel uygulamalı yarışmalar ve özel durumlar : 

(i) Fotoğraf gösteri yarışmalarına katılan fotoğraflar bir bütün olarak değerlendirilir. 
Fotoğraf gösteri yarışmalarında ödül ya da sergileme almış sunulardaki 
fotoğraflar başka yarışmalara katılabilir. Aynı şekilde herhangi bir yarışmada 
ödül ve sergileme almış fotoğraflar da fotoğraf gösteri yarışmalarında 
kullanılabilir.  

(ii) Aynı konuda 3, 5, 7 gibi portfolyo/çoklu/seri fotoğrafla katılım sağlanan 
yarışmalarda ödül ve/veya sergileme almış fotoğrafların bir ya da birkaçıyla, 
ödül ve/veya sergileme almış fotoğraf(lar)ın katılımının kısıtlandığı başka 
yarışmalara katılamaz. 

(iii) Fotoğraf Sanatı Dernekleri/Toplulukları/Kulüpleri'nin kendi içlerinde eğitim 
amacıyla düzenledikleri ayın yarışması, ayın fotoğrafı, ayın portfolyosu, vb 
etkinlerde ödül almış ve/veya sergilenmiş fotoğrafların ulusal ya da uluslararası 
fotoğraf yarışmalarına katılmasında sakınca yoktur.  

(iv) Gezi, fotoğraf vb grup/kulüp/topluluklarının, yarışma organizasyonu dışında, 
kendi içlerinde gerçekleştirdikleri ödül ve/veya sergilemeler; ödül ve/veya 
sergileme sayılmaz. 

(v) Fotoğraf içerikli sosyal medyada, yarışma organizasyonu dışında, “günün 
fotoğrafı”, “ayın fotoğrafı”, “yılın fotoğrafı” vb ödül ve/veya sergilemeler; ödül 
ve/veya sergileme sayılmaz.  

(vi) Daha önce başka bir fotoğrafçı tarafından kurgulanmış, yayınlanmış ve kişinin 
eseri olarak bilinen fotoğrafların birebir taklit/kopya edilmesi “esinlenme” olarak 
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kabul edilmez. Bu durum “fikir hırsızlığı” olarak kabul edilir ve cezai işlem 
uygulanır. Bu cezanın niteliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak aynı 
konuyu, aynı zamanlarda başka fotoğrafçılarla birlikte çekilerek elde edilen 
“benzer fotoğraflar” bu kapsama girmez. 

3) TFSF Yarışma Temsilcisi bakımından 
a) Kural ihlaline ilişkin başvuruların soruşturulmasında gerekli görüldüğü durumlarda 

görevlendirilen, soruşturma konusu yarışmada görevli TFSF temsilcisinin görevini 
savsaklaması ve/veya bilinçli olarak geciktirmesi durumunda, TFSF YK kararıyla 
temsilciye başka yarışmalarda görev verilmez, temsilcilik görevi iptal edilir. 

C) Kural İhlal tespiti için TFSF’ye başvuru   
a) Yarışma düzenleyici kuruma gereken uyarı ve kural ihlali uygulaması yapılması 

için bu yanlışların bireyler ya da kurum/dernek(ler) ve/veya TFSF Yarışma 
Temsilcisi tarafından TFSF web sitesinde bulunan başvurudan yazılı olarak, açık 
kimlik ve iletişim bilgileri ile TFSF’ye bildirilmesi ve belgelenmesi kesinlikle 
gereklidir. Sanal mecralarda yapılan yazışmalar ve sözlü bildirimler geçerli 
değildir, işlem başlatılmaz. 

b) Kural ihlali işleminin araştırılması için TFSF Yarışma Şikayet Takip Birimi’ne 
https://tfsf.org.tr/tr/yarisma-sikayet resmi web adresinde bulunan TFSF Şikayet ve 
Öneri Formu doldurularak yazılı başvuru yapılması gerekir.  

c) Sözlü başvurular ve sanal medya üzerinden yapılan yazışmalar ihbar kabul 
edilmez.  

d) Yapılan başvurularda, şikâyetçinin isim (ad(lar)ı ve soyadı), TC no, cep ve/veya 
sabit telefon no’su, e-posta vb kimlik ve iletişim bilgileri ile şikâyet konusu kişi 
ve/veya fotoğrafa ilişkin belge oluşturacak bilgi ve açıklamalar mutlaka yer 
almalıdır.  

e) Başvuru yapılan kişinin kimliği gizli tutulur ve tüm yazışmalarda isim belirtilmeden 
soruşturma yürütülür. 

f) Kural ihlali başvurusu, söz konusu yarışmanın “Sonuç Bildirim Tarihi”nden itibaren 
en geç 90 (doksan) gün içinde yapılmalıdır. Bu süreden sonra yapılan başvurular 
için işlem başlatılmaz, durum başvuru yapan kişiye yazı ile bildirilir. 

g) Başkasının fotoğrafı ile katılım durumunda, şikayet için zaman sınırlaması yoktur. 
h) Başvurana/şikâyetçiye ait gerekli ve yeterli kimlik ve iletişim bilgisi içermeyen; 

yeterli belge ve bilgiye sahip olmayan ve zaman aşımına uğramış başvurular işleme 
konulmaz. 
 

D) Kural İhlalinin Soruşturulması, Sonuçlandırılması ve Yaptırımın Tebliği: 
a) Yarışma sonuçlarına ilişkin kuralına uygun ve yazılı olarak yapılan başvurular 

işleme konur ve başvuru sahibine konunun işleme konduğu bir ön yazı ile bildirilir. 
b) Başvuru ekinde yer alan belge ve bilgiler ile TFSF arşivinden sağlanan belge ve 

bilgiler ile bir dosya oluşturularak incelenir . 
c) Kural ihlali manipülasyon, aynı kadraj ve aynı fotoğraf vb iddialar içeriyorsa ve 

bunun tespiti uzmanlık gerektiriyorsa,  
(i) TFSF Yarışma Şikayet Birimince dosya hazırlanır ve  
(ii) Gerekli görülürse TFSF YK tarafından onaylanmış bir/üç kişiden oluşan 

"Hakem/ Hakem Heyeti" raporuna başvurulur.  
(iii) Hazırlanan rapor ve dosyalar neticesinde nihai karar TFSF YK tarafından verilir. 

https://tfsf.org.tr/tr/yarisma-sikayet
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d) Kural ihlali, ödül ve/veya sergileme almış fotoğrafların katılımının yasaklandığı 
yarışmalara ilişkin bulgular somutsa, dosya üzerinden doğrudan da karar verilebilir. 
Hazırlanan rapor ve dosyalar neticesinde nihai karar TFSF Yönetim Kurulu 
tarafından verilir. 

e) TFSF Yarışma Şikayet Takip Birimi’nin aktardığı rapor bir öneri yazısıyla TFSF 
Yönetim Kuruluna sunulur. Görüşülüp karara bağlanır. Yönetim Kurulu rutin toplantı 
tarihine çok zaman var ise ve kararın gecikmesinde sakınca var ise Yönetim Kurulu 
bir ara karar da alınabilir.  

f) TFSF Yönetim Kurulunda şikâyete ilişkin karar ödülün iptali ve katılımcının altı ay, 
bir yıl veya 3 yıl ya da süresiz TFSF onaylı yarışmalardan kısıtlanması 
biçimindeyse,  
(i) TFSF YK toplantı tarihinden geçerli olarak ilgili kişi ve düzenleme kuruluna 

TFSF Genel Sekreterliği tarafından bildirilir ve  
(ii) TFSF web sayfasında gerekçeli olarak duyurulur.  
(iii) Şikayet başvuru sahibi, TFSF Yarışma Şikayet Takip Birimi tarafından sonuçtan 

bilgilendirilir.  
g) Kural ihlali nedeniyle kısıtlama cezası verilen kişi ve kurumlar,  

(i) TFSF YK kararının tebliği ile aynı zamanda TFSF web sitesinde kişinin ön 
ad(lar) ve soyadının ilk harfleri belirtilerek ve/veya kurumun kısa adı belirtilerek 
TFSF Genel Sekreterliği tarafından ilan edilip duyurulur. Ancak başkasının 
eserini kendi eseri olarak kullanan kişilere verilen süresiz men cezası alanların 
ismi açık olarak duyurulur. 

(ii) Karar tebliği, ilgili kişinin web sayfasına üye olurken doldurduğu iletişim 
bilgilerinde yer alan adrese yapılır.  

(iii) Karar TFSF YK tarihinden başlayarak geçerlidir. 
(iv) Kişinin kısıtlama cezası verildiği tarih ile tebliğ tarihi arasında sonuçlanacak 

yarışmalarda kazandığı ödül ve/veya sergilemeler kazanılmış hak sayılır ve 
iptal edilmez. 

h) Karar, kısıtlama biçiminde ise  
(i) TFSF Yarışma Temsilcilerine,  
(ii) “TFSF U/UA Yarışmalarında Kısıtlamalılar Listesi”ne eklenerek duyurulur ve 
(iii)  online sistemde filtreleme yapılarak yarışmalara katılımı yasaklanır.  

i) Fotoğraf Maratonu, çağrılı yarışma, gösteri yarışması veya kurumun kendi web 
tabanında düzenlediği uluslararası bir yarışma ise Düzenleme Kurulu FIAP ve 
TFSF Kısıtlamalılar Listesi’ne göre katılımcıları denetlemek ve kısıtlamalılar 
arasında yer alan katılımcıları yarışma dışı bırakmak zorundadır.  

E) İtiraz hakkı 
a) Katılımcı/Kurum kendisine Yönetim Kurulu tarafından iletilen kısıtlama vb 

tüm kararlara kararın geçerlilik tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde TFSF 
yönetim kuruluna hitaben yazılı olarak itiraz edebilir. 
(i) İtirazda ilk yaptığı savunmada belirtilen dışında ek yeni savunma 

içerikleri ve gerekçeler sunulmak durumundadır 
(ii) İlk savunmanın tekrarı niteliğinde bir itiraz işleme konulmaz ve durum 

yazılı olarak itiraz edene iletilir. 
(iii) İtirazın içeriği kararın yeniden gözden geçirilmesini gerektiren konular 

taşıyorsa ilgili birim tarafından ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar 
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görüşülmek üzere yönetim kurulu gündemine alınması için gerekli 
evraklarla genel sekreterliğe iletilir. 

(iv) İtirazın yeni bir karara bağlanmasına kadar geçen sürede verilen ilk karar 
hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

(v) İtiraz Yönetim Kurulu tarafından haklı bulunur ve yeni karar katılımcının 
lehine ise derhal uygulamaya konulur. Verilen eski karar iptal edilerek 
gerekçeleri ile derhal itiraz sahibine ve ilk genel duyuruda da fotoğraf 
kamuoyuna duyurulur. 

(vi) İtiraz Yönetim Kurulu tarafından geçersiz olarak değerlendirilirse sonuç 
itiraz sahibine iletilir ve ilk alınan kararın içeriği ilk geçerlilik tarihinden 
itibaren uygulanmasına devam edilir. 

Bu ek yönerge 5 madde ve alt maddelerinden oluşur. 


