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Orhan Holding tarafından düzenlenen FIAP 2022-605 ve TFSF 2021-090 onay 
numaralı “18. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”nda sergileme ödülü alan Mehmet 
Akif Özdal hakkında kendisine ait olmayan fotoğraf ile yarışmaya katıldığı yönündeki 
şikâyet üzerine inceleme başlatılmış, konu bilirkişi görüşüne sunulmuş ve kişinin 
savunması istenmiştir. 

Şikayete istinaden yarışmacı ilk savunmasında fotoğrafın kendisine ait 
olduğunu belirtip çekim yeri ile ilgili bilgi vermişken eş zamanlı olarak şikayet eden 
kişiden de fotoğrafın raw versiyonu ve ardışık örnekleri talep edilmiştir. Şikayetçinin 
gönderdiği örnekler bilirkişi tarafından incelenmiş olup sergileme alan fotoğrafla aynı 
olduğuna kanaat getirilmiştir. Yarışmacının İkinci savunmasındaki beyanında ise ilk 
savunmasının aksine fotoğrafın şikayetçiye ait olduğunu kabul ettiği ve izinsiz 
kullanıldığı beyan edilmiştir. 

Bilirkişi görüşü ile fotoğrafın yarışmacının katılımının ve gönderilen fotoğrafın 
yarışma şartnamesinin,  

5. f) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde 
kendisininmiş gibi göstermeye ya da değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her 
türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.  

6. d) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır.  
Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya 
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.” maddelerine 
aykırı olduğu ve “kural ihlali” olduğuna karar verilmiştir.  

Bu nedenle TFSF Yönetim Kurulu da, durumu “kural ihlali” ve “etik dışı” 
olarak değerlendirilip, “TFSF Ulusal/Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana 
Yönergesi Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal Uygulamaları Yönergesi YG02-D”ndeki 2/c/ii” 
maddesi gereğince verilen sergileme ödülünün iptalini, ödül yerinin boş bırakılmasını, 
verilmiş ise ödül bedelinin iadesinin kurum tarafından istenmesini, şahsın TFSF’nin her 
türlü etkinlik ve onaylı yarışmalarından “süresiz” olarak men cezası verilmesini, bu 
durumun TFSF resmi web sayfasında kimliği açık olarak ilan edilmesine 16.12.2022 
tarihli TFSF Yönetim Kurulu kararıyla kabul etmiştir. Şikayetçinin yasal yollara 
başvurma kullanma hakkı bakidir. 

Ayrıca söz konusu yarışma Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu “FIAP” 
onaylı bir yarışma olduğundan bu durum TFSF’nin operasyonel üyesi olduğu FIAP etik 
kuruluna da bildirilerek şahsın FIAP onaylı yarışmalara da katılımı engellenmesi için 
girişim yapılacaktır. 

 

 



 

 


