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25.11.2021 - 02.11.2022 tarihleri arasında TFSF Kural İhlal Takip birimine resmi 

web sayfamız üzerinden 28 yarışma ile ilgili 73 adet kural ihlal şikayeti iletilmiştir. Bu 
şikayetlerden 4 adedinin araştırmaya uygun nitelikte olmadığı belirlenmiştir. 69 adet 
şikayet hakkında araştırma süreci başlatılmış, ilgili kişilerden savunmaları ve gerekli 
dokümanlar istenmiş, bilirkişi görüşlerine başvurulmuştur. Soruşturma süreci 
tamamlanan 61 adet dosya birleştirilerek 43 dosya TFSF Yönetim Kuruluna 
sunulmuştur. Yönetim Kurulu bu dosyaları tek tek değerlendirip takdir hakkını 
kullanarak ilgili yönerge maddelerine göre 13 dosya hakkında kural ihlali olmadığına, 
bir adet uyarı, dokuz kişiye altı ay kısıtlama, altı kişiye bir yıl kısıtlama ve üç kişiye 
“Süresiz Men” kararı vermiştir. Halen soruşturması devam eden 11 dosya mevcuttur.  

Alınan kararlar aşağıda listelenmiştir. 
 

SÜRESİZ MEN KARARLARI: 1 ve 2 

Kişi 1: Aylin İsfendiyar CEYLAN 

Kişi 2: Durmuş CEYLAN 

TFSF 2022-006 onay numaralı sadece kadın katılımcılara açık “Anadolu Hayat Emeklilik 
Fotoğraf Yarışması”na katılan ve mansiyon ödülü kazanan Aylin İsfendiyar CEYLAN’ın eşi 
Durmuş CEYLAN’a ait bir fotoğraf ile katılarak kural ihlali yaptığı yönde şikayetler gelmiştir. 
Her iki kişiden de söz konusu fotoğraf hakkında savunmaları istenmiş, fotoğrafın ham hali talep 
edilmiş ve gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmıştır.  

Bu araştırmalar ışığında; 

1: Aylin İsfendiyar Ceylan'ın mansiyon ödülü alan ekteki fotoğrafı, şartnamenin  
2. a. maddesinde belirtilen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘22 Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın 
konusu “Hayata Dair” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, tüm amatör veya profesyonel 
kadın fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini 
toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır." ve 5.ğ. 
maddesi olan; “katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve 
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf 
üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme 
kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır." maddelerine 
uymadığı belirlenmiş. 

2: Fotoğrafın eşi Durmuş Ceylan’ın daha önce kendi şahsi instagram hesabında 
kendine ait olarak paylaştığı ve 1X sitesinde de bu fotoğrafın deklanşör farkı fotoğrafı 
paylaştığı, böylece fotoğrafını eşi adına kullanıldığı tespit edilmiştir. 

3: Kişilerin savunmaları ve fotoğraf teknik analizleri TFSF Yönetim Kuruluna 
sunulmuştur, 

Sonuç olarak; 
Kadınlara özel bu yarışmada Durmuş Ceylan isimli erkek bir fotoğrafçı eşinin üyeliğini 

kullanarak kendi çekimlerini eşi olan Aylin İsfendiyar Ceylan hesabıyla paylaşıp yarışmada 
mansiyon ve sergileme kazanarak haksız bir başarı elde ettiği belirlenmiştir. 

Bu nedenle TFSF Yönetim Kurulu durumu kural ihlali olarak değerlendirilip, “TFSF 

Ulusal - Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural 
İhlal Uygulamaları Yönergesi YG02-D”ndeki 2/c/ii” maddesi gereğince verilen Mansiyon 
ödülünün iptalini, ödül yerinin boş bırakılmasını, verilmiş ise ödül bedelinin iadesinin 
kurum tarafından istenmesini yarışmaya katılan Aylin İsfendiyar CEYLAN ve kendi fotoğrafını 



kullandıran eşi Durmuş CEYLAN’a TFSF’nin her türlü etkinlik ve onaylı yarışmalarından 
süresiz men cezası verilmesini TFSF Yönetim Kurulu kararıyla kabul etmiştir. 

 Soruşturmaya konu olan fotoğraf ve görseller aşağıdadır. 

 

  

 



 

 

  



SÜRESİZ MEN KARARI : 3 

Kişi: Fedai Coşkun 

TFSF 2022-036 onay numaralı ve FIAP 2022-317 onay numaralı  “Afad 

9.Uluslararası Fotoğraf Yarışması”na katılan Fedai Coşkun’un IAAP Altın Madalyası 

ödülü kazanan ”ağzında yılan tutan baykuş” tarifli “Little Owl” adlı fotoğrafı FIAP doğa 

kurallarına uymadığı ve fotoğrafın montaj ile üretilmiş olduğu yönünde TFSF’ye yurtiçi ve 

yurtdışından şikayet gelmiştir. Bu konuda katılımcıdan savunması ve söz konusu karenin 

ardışık fotoğraflarını talep edilmiştir.  

Savunma ve fotoğrafların zoologlar, kuş bilimciler de dahil olmak üzere bir çok bilirkişiye 

sunulmuş ve fotoğraf üzerinde ciddiyetle detaylı teknik analizler yapılmıştır.  

Bunların ışığında; 

1. FIAP “Doğa Fotoğrafı” tanımında açıkça belirtildiği gibi; “bir doğa görüntüsünün 

gerçekliğini değiştiren hiçbir değişikliğe izin verilmez. Kesme (crop) yapılması dışında, 

görüntü üstünde yer değiştirme, ekleme ve çıkarma gibi tekniklere izin verilmez” 

şeklinde net bir ifade vardır, 

2. Elinde RAW olmadığını ifade ederek jpeg formatta ardışık olduğunu iddia etmek 

kaydıyla gönderilen 3 fotoğrafın teknik incelemesi yapıldığında; 

a. Her üç fotoğrafında yarışmaya katılan aynı fotoğraf olduğu, peş peşe hangi 

enstantane hızında çekilirse çekilsin beklenenin aksine bir tüyde dahi en ufak 

hareket değişikliğinin olmadığı belirlenmiştir. 

b. Seri olarak gönderilen 7035 ve 7037 numaralı fotoğrafların bilgileri aynı saniyeyi 

gösterirken, 7036 nolu fotoğrafınızın ise 20 sn sonra çekildiğini göstermektedir. 

Bu teknik olarak mümkün değildir 

3. Kuş bilimcilerden oluşan bilirkişilerden alınan görüş ise, bu tip kuş ya da avcı kuşların 

yılanı bu şekilde tutmayacağı,  kuşun önce kafasını gagalayarak yaralayıp ya da 

öldüreceği, kuyruğundan değil kafasından ya da yakın bir yerden tutacağı, böylelikle 

kendisini koruyacağı yönündedir.  

4. Yapılan savunma ve istediğimiz ek bilgilerde, söz konusu fotoğrafı 2016 yılında 

Anadolu’da Ankara kırsalında çektiği ifade edilmiştir. Kuşun bu bölge kuşu olabileceği 

doğrudur ancak yılan Türkiye’ye özgü bir yılan değildir. Zehirli bir engerek türü olup 

bilimsel adı ile “bitis arientes” olan yada “Şişen Engerek”, “Puff Adder” isimlerini taşır 

ve yaşam alanı Afrika ortasındandır. Güney Afrika’ya kadar uzanan bir bölgede yaşar, 

yaşam alanı haritası eklerde mevcuttur. 

5. Fotoğraf çeşitli tekniklerle büyütülüp incelenmiş yılanın montaj yapıldığı teknik olarak 

ispatlanmıştır ; 

a. Kuş ile yılanın “alan derinliği, netlik grenleri ve ışık konusunda” uyumsuzluklar 

mevcuttur. 

b. Gaganın sol tarafı büyütülüp bakıldığında hemen alt bölümden kopyalandığı 

görülmektedir  

c. Yılanın beyaz kısmı baykuşun aldığı ışığa göre gölgelenme yapılmış yine de 

tümünde ışık sorunları vardır.  

d. Ekte fotoğraf üzerinde mavi halkalar şeklinde işaretlenen bölgelerde ise yılanın 

alındığı orijinal fotoğraftan kalan “kum taneleri” görülmektedir. 

e. Ayrıca fotoğraf “Huffman çizgileri” açısından teknik analize tutulduğunda bu 

fotoğrafın en az 2 farklı fotoğraftan oluştuğu tespit edilmiştir  

6. Fotoğrafta montaj olarak kullanılan yılanın orijinal fotoğrafına da internet üzerinden 

ulaşılmış ve bu fotoğrafın Flicker’da yer aldığı, 13.01.2015 günü Güney Afrika’da 

Bernard Dupont” tarafından çekilmiş olduğu tespit edilmiştir. 



 

 

Sonuç olarak birkaç kez savunma ve açıklama imkanı verilmesine rağmen,  

her defasında savunma ve cevabi yazılarda çeşitli mazeretler sunarak araştırma ekibimizi 

yanıltmaya yönelik çaba içine girildiği fikri oluşmuştur.  

Ayrıca montaj yapılarak bu fotoğraf uluslararası doğa fotoğrafçılığı kurallarına  

tamamen aykırı, belgesel niteliği bozulmuş ve insanları yanıltmaya yönelik bir çalışma 

olarak değerlendirilmiştir.  

En önemlisi bir başkasına ait fotoğrafı sahibinin izni olmadan kullanarak etik ve 

telif kurallarını da çiğnendiği ortadadır.  

Bu nedenle TFSF Yönetim Kurulu, durumu “kural ihlali” olarak değerlendirilip, “TFSF 

Ulusal/Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural 

İhlal Uygulamaları Yönergesi YG02-D”ndeki 2/c/ii” maddesi gereğince verilen IAAP Altın 

Madalyası ödülünün iptalini, ödül yerinin boş bırakılmasını, verilmiş ise ödül bedelinin 

iadesinin kurum tarafından istenmesini, kişinin TFSF’nin her türlü etkinlik ve onaylı 

yarışmalarından süresiz men cezası verilmesini 24.10.2022 tarihli TFSF Yönetim Kurulu 

kararıyla kabul etmiştir. 

Ayrıca bu kararımız ve yapılan tüm teknik tespitlerimiz FIAP onaylı bir yarışmada 

Doğa Fotoğraf tanımına aykırı bir montaj ve başkasının fotoğrafını izinsiz kullanmak 

söz konusu olduğu ve bu fotoğraf ile bir çok FIAP onaylı yarışmada da ödül kazandığı 

için operasyonel üyesi olduğumuz FIAP Yönetimi ve Etik Komitesine de iletilerek kişi 

hakkında etik işlem yapılması için bilgi verilecektir. 

BİLİRKİŞİ TESPİTLERİ :  1 

  



 

 

Ek Kaynaklar: 

• Puff Adler / Roadkiller / Şişen Engerek fotoğrafını çeken kişi: 

https://www.flickr.com/photos/berniedup/16306216470/ 

• Fotoğrafın alındığı (kopyaladığı) yer  “User:FlickreviewR.en:Flickr”  

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roadkill_-_Puff_Adder_(Bitis_arietans)_frozen_in_agony_(16306216470).jpg 

•  “Şişen Engerek” için bilgi: 

 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ei%C5%9Fen_engerek 

•  Yılanın yaşadığı bölge haritası ; 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Puff_adder 

  

https://www.flickr.com/photos/berniedup/16306216470/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roadkill_-_Puff_Adder_(Bitis_arietans)_frozen_in_agony_(16306216470).jpg
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ei%C5%9Fen_engerek
https://en.wikipedia.org/wiki/Puff_adder


 

 

BİLİRKİŞİ TESPİTLERİ 2  – Teknik İnceleme  

Fotoğrafın Huffman Çizgilerini incelemesi suretiyle tespitleri ise aşağıdadır.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişinin kendi sitesinde yayınladığı fotoğraf.      Kişinin yarışmaya gönderdiği fotoğraf 

 


