
 

TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU  

“8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ULUSAL ÇEVRİMİÇİ KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ 2022” 

  

1. AMAÇ: 

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) olarak, yaşamın içinde cinsiyetçi yaklaşımlara karşı 
mücadele eden kadınlarımızın her alanda var olma çabasını öne çıkarmak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününde kadın emeği ve kadın dayanışmasını desteklemek amacıyla “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
Ulusal Çevrimiçi Karma Fotoğraf Sergisi 2022” düzenlenecektir. Sergiye katılım için tüm kadın 
fotoğrafçılara açık çağrımızdır. 

TFSF tarafından bu yıl ilk kez organize edilen serginin, her yıl belirlenecek farklı bir tema ile “prestij” 
fotoğraf sergisi olacak şekilde geleneksel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

2. KİMLER KATILABİLİR? 

a. 18 yaş üstü, geçerli T.C. kimlik numarası taşıyan tüm kadın fotoğrafçılara açıktır.  

b. Katılımda dernek üyeliği aranmamaktadır. 

c. Sergiye, Seçici Kurulun ve atanan TFSF Yarışma Temsilcisinin birinci derece akrabaları hariç herkes 
katılabilir. (TFSF Yönetim Kurulunda görev alanlar ve TFSF Yarışma Temsilciliği yapanlar katılabilir.) 

d. Sadece TFSF tarafından kısıtlama alanlar (kısıtlama sürelerinin bitim tarihi serginin son katılım 
tarihinden sonra olanlar) katılamaz. 

3. KATILIM KOŞULLARI: 

a. Katılım ücretsizdir. 

b. Serginin teması bu yıl “Kadın, Emek ve Hayat”tır.  

c. Sergi için gönderilecek fotoğraflarda her türlü çekim tekniği ve görüntü işleme tekniğinin kullanımı 
serbesttir. 

d. Sergiye gönderilecek fotoğrafın (kolaj yapıldı ise kullanılan tüm fotoğrafların) katılımcıya ait olması 
şarttır. Katılımcı, sergiye gönderdiği fotoğrafın/fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm 
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı sergiye gönderdiği eserleriyle ilgili olarak 
herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

e. Sergi seçimlerine daha önce bir yarışmada ödül almış ya da sergileme almış fotoğrafların 
gönderilmesinde bir engel yoktur. 

f. Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine 
ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. 

g. Bir katılımcı, kendisine ait en fazla 4 (dört) fotoğrafla seçmelere katılabilir. Sergiye katılacak 
fotoğraf(lar); JPG/JPEG dosya formatında 72-350 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde 
kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB'den az olmamalı ve 4 MB’yi geçmeyecek şekilde dijital dosya 
olarak yüklenmelidir. 



h. Fotoğraf dosyası yüklemesi sırasında, en az 400 karakter (boşluklu) olmak üzere 4000 karakteri 
(boşluklu) aşmayacak şekilde öz geçmiş yüklenmesi gerekmektedir. 

i. Sergi için gerekirse fotoğrafın orijinal dosyası katılımcıdan talep edilebilir. Bu yüzden orijinal 
fotoğraf dosyasının/dosyalarının katılımcı tarafından yedeklenmesi önerilir. 

j. Sergiye fotoğraf(lar)ı seçilen kişilere, seçilen fotoğrafının da bulunduğu özel tasarım katılım belgesi 
TFSF tarafından katılımcının beyan ettiği eposta adresine dijital olarak iletilecektir. 

k. Sergiye katılım sağlamak, seçilen fotoğrafların TFSF Sanal Galerisinde sunulmasına ve TFSF’nin 
planladığı ulusal ve uluslararası etkinliklerde, sanal mecra sunumlarında isim belirtilerek seçkiler yaparak 
kullanılmasına, katılımcının izin verdiği anlamına gelir. 

l. Sergiye bir kez seçilmiş olan fotoğraf ile diğer yıllarda yapılacak olan sergiye katılım yapılamaz, 
ama seçilmemiş diğer fotoğraflar ile ilerleyen yıllarda yeniden katılım sağlanabilir. 

4. BAŞVURU VE KATILIMIN YAPILMASI: 

a. Fotoğrafların yüklenmesi ve seçimi çevrimiçi (online) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, 
alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.  

b. Katılım koşullarını sağlayan fotoğrafların online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi 
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek 
gerçekleşecektir.  

c. Fotoğrafları yükleyebilmek için http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ çevrimiçi fotoğraf 
sistemine üye olunması gerekmektedir. Yeni üye oluşturmak ile ilgili bilgi edinmek ve yardım almak için 
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/detay/bir-fotograf-yarismasina-nasil-katilabilirim-tr linki ziyaret 
edilebilir. 

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların dosya boyutlandırma işlemleri önceden yapılarak, bu dosyalar 
hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 

e. Fotoğraflar, katılımcılar tarafından 27 Şubat 2022 saat 23:00’a kadar çevrimiçi sisteme 
yüklenebilecektir. Çevrimiçi fotoğraf sistemi, belirtilen tarih ve saatte otomatik olarak kapanır. 

f. Sergiye katılım aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde veya 
son katılım tarihi öncesi yüklenen fotoğraf(lar)ı değiştirme vb. konular hakkında web sitesinde yer alan  
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular 
incelenmeli, çözüm bulunamıyorsa iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi 
gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim 
formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez. 

g. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu olmayacaktır. 

5. SEÇİCİ KURUL VE SEÇİM PRENSİPLERİ: 

a. Sergide yer alacak fotoğrafları seçmek için TFSF Yönetim Kurulu tarafından her yıl 3 kişilik bir Seçici 
Kurul belirlenir.  Bu yılın Seçici Kurul Üyeleri aşağıdaki isimler olarak belirlenmiştir. 

o Doç. Dr. Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım 
Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

o Laleper AYTEK, Fotoğraf sanatçısı, KOÇ Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, 
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü (MAVA) 

o Dr. Duygu Nazire KAŞIKCI, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı, TFSF Genel Sekreteri 

b. Sergi için TFSF onaylı yarışmalar web sitesi üzerinden yüklenen fotoğraflar, katılımcı isimleri 
gizlenerek “TFSF Seçici Kurul Oylama Sistemi” üzerinden oylamasına açılacaktır. Seçici Kurul üyeleri 
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birbirinden bağımsız olarak sergilenmeye layık gördükleri fotoğrafları puanlama usulüyle 
belirleyeceklerdir. 

c. Sergiye seçilecek fotoğraf sayısında bir alt ve üst sınır yoktur, seçici kurul kararı esastır. 

6. SERGİLEME 

a. Seçilen fotoğraflardan oluşan sergi, 8 Mart 2022 günü saat 21.00’de çevrimiçi olarak Seçici Kurul 
Üyeleri ve TFSF YK üyelerinin katılımı ile Zoom üzerinden ve TFSF resmi YouTube kanalından canlı yayın ile 
açılışı yapılarak, eş zamanlı olarak “TFSF SANAL GALERİ”sinde (https://tfsfsanalgaleri.org/) izlenmeye 
açılacaktır. 

b. Sergileme ve sunum vb. gibi düzenlemelerde fotoğraflar, katılımcının soyadına göre alfabetik 
sırada yapılacaktır. 
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