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İ Z M İ R   F O T O Ğ R A F   S A N A T I   D E R N E Ğ İ 

2. YUSUF TUVİ KUPASI

“YAŞAMIN RENGİ” FOTOĞRAF YARIŞMASI 

“1974’te fotoğrafa ilk başladığım yıllarda, kendime kılavuz edindiğim, ‘fotoğrafların yeterince iyi 

değilse, yeterince yakınlaşmamışsın demektir’ sözüne çok şey borçluyum. Efsanevi fotoğrafçı Robert 

Capa’nın bu sözü, vizörden bakarken bana hep yakınlaşmak, özellikle de insana yakın durmak için 

cesaret verdi. Kuşkusuz bahsettiği fiziki bir yakınlık değildi. İnsanları ve coğrafyaları anlamadan, 

hissetmeden fotoğraf çekebilmenin imkansızlığıydı…” 

Yusuf  Tuvi 

1. Yarışma Konusu:

İFOD - İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Onur üyesi usta fotoğraf sanatçısı Yusuf Tuvi 1938 yılında 

İzmir’de doğdu. Tuvi,  fotoğraflarında hep insanı konu edindi. Onun fotoğraflarında yaşamı anlama ve 

anlatma çabası vardır. Yusuf Tuvi’nin bu özelliğinden yola çıkarak yarışma konusu “Yaşamın Rengi” 

olarak belirlenmiştir.

2. Amaç:

Fotoğrafçılarımızı tekil fotoğraflar üretmesinden ziyade, bir konu bütününü düşünmeye yöneltmeyi, 

ayrıca üç yıl boyunca sürekli ve düzenli bir çalışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

3. Yarışmanın Organizasyonu:

“İFOD 2. Yusuf Tuvi Kupası Fotoğraf Yarışması” TFSF Desteği ile İFOD tarafından düzenlenmektedir ve 

yürütücülüğü de İFOD tarafından gerçekleştirilecektir.

4. Kategori ve Bölümler:

Yarışma, sayısal (dijital) kategoride   renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümdür.

5. Katılım Koşulları:

5.1.  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5.2. Yarışmaya katılım bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Grup olarak katılım halinde, grup 

üyelerinin tamamı bir katılımcı olarak kabul edilir. Her grubun 3 yıl boyunca aynı isimle ve ekip 

üyeleriyle katılması zorunludur. Grup olarak katılım sağlamış bireyler, aynı yıl içerisinde ayrıca bireysel 

olarak kupaya katılımcı olarak katılabilirler.
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5.3.  Yarışmaya konu bütünlüğü olan 5 (beş) adet sayısal renkli fotoğraf ve bu fotoğraflardaki 

hikayeyi anlatan en az 800 karakter (boşluklu) en fazla  4000 karakteri (boşluklu)  olacak Türkçe bir 
metin ile katılım sağlanır. Metin, fotoğrafların tek tek açıklanması yerine genel konu bütünlüğüne 

dair olmalıdır.  

5.4. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği metninde, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapabilir. Alıntı 

yapılan cümle/paragraf bitiminde parantez içinde 1’den başlayarak sırayla rakam verilmeli, metnin 

sonunda bu rakamların yanına ilgili kaynak bilgisi verilmelidir. Aynı kaynaktan metin içinde farklı 

yerlerde alıntı kullanılacaksa aynı rakam kullanılmalıdır. Alıntı yapılan kaynağın yazarının adı soyadı, 

hangi tarihte yazıldığı/basıldığı, kitap adı/dergi adı, web sitesinden alıntı yapıldıysa linki ve ne zaman 

bu linke erişim sağlandığı belirtilmelidir. Eğer başka bir dilden Türkçe’ye tercüme yapıldıysa orijinal 

metin kaynak olarak gösterilmelidir. Metin yazımında akademik ilkeler, Türk Dili imla ve etik kuralları 

göz önünde bulundurulmalıdır. Metin kesinlikle belirli grupları veya belirli bir kişiyi aşağılayıcı, argo 

veya küfür içermemelidir. Düzenleme Kurulu, yarışmaya katılan metinde bu durumların aksi olduğunu 

tespit etmesi halinde katılımcıyı eleme yoluna gidecektir. 

5.5.  TFSF altyapısına önce fotoğraflar yüklenecek daha sonrasında gelen ekrandaki metin kutusunun 

içerisine katılımcı metnini yazacaktır veya kopyalayıp metin kutusuna yapıştıracaktır. 

5.6.  Yarışma 18 yaş üstü tüm T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır ancak TFSF Yarışma Temsilcisi, 

Seçici Kurul Üyeleri ve Düzenleme Kurulu Üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar. 

5.7. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya 

fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir. 

5.8. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir program aracılığı ile işlenmesine (örneğin 

Photoshop) manipülasyonuna yönelik sınırlayıcı bir şart bulunmamaktadır. 

5.9.  İnsanlı veya drone vb. insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf 

çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve 

sorumluluklar katılımcıya aittir. 

5.10. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya 

katılamazlar. Düzenleyici kurum ve TFSF Temsilcisi; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar 

listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir. 

5.11.  Yarışmaya gönderilen fotoğrafların daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi 

bir yarışmada ödül (derece ve mansiyon) almamış olması gerekmektedir. Daha önce ödül almış ya da 

aynı eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleriyle yarışmaya katılma kural ihlali sayılır. Daha 

önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada sergileme veya satın alınan 

fotoğrafların katılımında bir kısıtlama yoktur. 

5.12. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya 

yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. 
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5.13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, telif hakkının 

başka kurum, kuruluş veya kişiye verilmediğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte 

kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 

5.14. Yarışmaya gönderilen fotoğraf ve üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi 

göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı 

hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

5.15. Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcıya TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU ULUSAL / 

ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLEME ANA YÖNERGESİNE EK YAPTIRIMLAR ve KURAL İHLAL UYGULAMALARI 

YÖNERGESİ TFSF YG 02-D”  yaptırımlar uygulanır. Katılımcının kazandığı ödül, unvan ve tüm kazanımları 

geri alınır; ödülü iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi 

gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. 

6. Telif (Kullanım) Hakları:

6.1. Yarışmaya katılarak kupa alan ve tur atlayan fotoğrafların elektronik kopyaları İFOD’un

arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve

muhteva sınırı olmadan İFOD’un tanıtımlarında ve yayınlarında yarışmanın amacına uygun olarak,

münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet,

görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla yapılacak

kolaj vb grafik çalışmalarda isim kullanılamayabilir); kurumumuz tarafından kitap / katalog olarak

basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla

ilgili olarak kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da

olmayacağını kabul etmektedir.

6.2.  Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı

sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara

uyulmalıdır. İFOD fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya

gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri

kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu

yarışmacıya aittir.

6.3. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve

“Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana

Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

6.4. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını

yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya

fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz

hakkı yoktur.

https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-YN-02-D-YAPTIRIMLAR-VE-KURAL_IHLAL-04-2022.pdf
https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-YN-02-D-YAPTIRIMLAR-VE-KURAL_IHLAL-04-2022.pdf
https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-YN-02-D-YAPTIRIMLAR-VE-KURAL_IHLAL-04-2022.pdf
https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-U-UA_FY_DUZENLEME_ANA_YONERGESI_04-2022.pdf
https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/yonergeler/TFSF-U-UA_FY_DUZENLEME_ANA_YONERGESI_04-2022.pdf
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
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7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

7.1.  Fotoğraflar çevrimiçi (online) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.

7.2. İlgili sayfaya fotoğraf yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi

üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile

olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.

7.3. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi

(eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

7.4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak

dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

7.5. Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG/JPEG formatında, 150-350 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde,

kısa kenar en az 2000 piksel olarak kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf 1 Mb'den az

olmamalı,  4 Mb’yi geçmemelidir.

7.6. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde

katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.

7.8. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız

FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer

fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.

Fotoğrafa konulan isimin arkasından konu bütünlüğüne uyumlu sıra numarası verilmeli ve bu sıraya

göre yüklenmelidir. Örnek; Portfolyo ismi-1 , portfolyo ismi-2 … gibi

TFSF altyapısına önce fotoğraflar yüklenecek daha sonrasında gelen ekrandaki metin kutusunun

içerisine katılımcı metnini yazacaktır veya kopyalayıp metin kutusuna yapıştıracaktır. (Madde; 5.3 ve

5.5)

7.9. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal

boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

7.10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan

kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi

verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf

yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

7. Seçici Kurul:  (Soyadına göre alfabetik sırayla)

 Alahattin KANLIOĞLU

 Tayfun KOCAMAN

 Seda ŞENGÖK

 Birol ÜZMEZ

 Mehmet YASA

(Seçici Kurul en az 3 üye ile toplanabilir.) 

8. TFSF Yarışma Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
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9. Değerlendirme:

9.1. Yusuf Tuvi Kupası’nı kazanmak için birbirini izleyen yarışmalarda 3 (üç) tur (yıl) başarılı olmak

gerekmektedir.

9.2. Katılımcıların yarışmaya toplamda 1 (bir) yıl ara verme hakkı vardır.

9.3. Öncedeki turlarda (yıllarda) yarışmada başarılı olmuş ancak katılım gösterdiği tur (yıl) içinde

başarılı olunamadı ise önceki başarıları dikkate alınmaz ve yeniden birbirini izleyen yarışmalarda 3

(üç) tur (yıl) başarılı olması gerekir.

9.4. Başarılı olmak için birinci ve ikinci turlarda seçici kurulun oyçokluğu yeterliyken, üçüncü turda

oybirliği gerekmektedir.

9.5. Bir yılın başarılı olacaklar sayısında sınırlama yoktur.

9.6. Yarışma sonuçları  http://www.ifod.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan

edilecektir.

10. Yarışma Takvimi:

Son Katılma Tarihi : 11 Kasım 2022 saat 23:00 

Jüri Toplantısı : 18 Kasım 2022 

Sonuçların Açıklanması : 21 Kasım 2022 

Ödül Töreni ve Yeri : Daha sonra duyurulacaktır 

11. Düzenleme Kurulu : (Soyadına göre alfabetik 
sırayla)

• Berna KIZILTAN

• Seda ŞENGÖK

• Mehmet YASA

12. Yarışma Sekretaryası :

Adı Soyadı: Kerem CAN

E-Posta Adresi : yusuftuvikupasi@gmail.com

Adres : İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği 

 Alsancak Mahallesi Talatpaşa Bulvarı Sema Apt. No:75 K:3 D:9 Konak / İzmir  

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “2022-K-089” numara ile 

onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.  

YASAL UYARI  

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim, deneyim ve 

bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname metinleri, TFSF'nin yazılı izin 

http://www.ifod.org.tr/
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
mailto:yusuftuvikupasi@gmail.com
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ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve alıntılanamaz. Aksine davranış ve telif hakkı 

ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca yasal takip ve yaptırıma konu edilecektir." 




