
 

 

 

 

 

 

 “100. YILINDA TÜRKİYE” FOTOĞRAF SERGİSİ 

 

 

KATILIM KOŞULLARI: 

AMAÇ: 

• Bu fotoğraf sergisi Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yürütücülüğünde T.C. TOKYO 
Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Japonya’nın önde gelen çeşitli kentlerinde 2023 yılında 
Büyükelçilik ile Japon makamlarınca ortaklaşa belirlenecek tarihlerde ülkemizin kuruluşunun 
100.yılı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’nin doğal güzellikleri ve kültürel mirasını tanıtıcı 
fotoğraf sergilerinin oluşturulması için sergilenecek fotoğrafları belirlemek ve Japonya’da 
sergilemektir. 

KİMLER KATILABİLİR? 

• 18 yaş üstü ve geçerli T.C. kimlik numarası taşıyan tüm fotoğrafçılara açıktır.  

• Katılımda dernek üyeliği aranmamaktadır. 

• Sergiye, Sergi Küratörü ve Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece akrabaları hariç herkes 
katılabilir. (TFSF Yönetim Kurulunda görev alanlar ve TFSF Yarışma Temsilciliği yapanlar 
katılabilir.) 

• TFSF tarafından hakkında kısıtlama kararı verilenler (kısıtlama sürelerinin bitim tarihi serginin 
son katılım tarihinden sonra olanlar) katılamaz. 

ANA KURALLAR 

• Katılım ücretsizdir.  

• Serginin konusu “ Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin doğal güzellikleri ve Kültürel 
Mirası”dır.  

• Katılım için gönderilecek fotoğraflar, Türkiye sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. 

• Tüm teknikler (renkli, monokrom, uzun pozlama, üst üste çekim vb.) kullanılabilinir, ancak aşırı 
manipülasyon, kolaj ve photoshop vb. tekniklerle üretilmiş fotoğraflar değerlendirilmeye 
alınmayacaktır.  

• Sergiye gönderilecek fotoğrafın katılımcıya ait olması şarttır.  

• Sergiye, dijital olarak siyah-beyaz veya renkli fotoğraflarla katılım sağlanabilir. Sergi için 
gerekirse fotoğrafın orijinal dosyası katılımcıdan istenebilir. 

• Bir kişi, kendisine ait en fazla 4 (dört) fotoğrafla seçmelere katılabilir. 

• Sergiye 100 civarında fotoğraf seçilecektir, seçici kurul kararı esastır. 

• Sergide bir kişinin en fazla iki fotoğrafının seçilmesine dikkat edilecektir, burada son karar sergi 
bütünlüğü göz önüne alınarak sergi küratöründedir. 

• Sergiye seçilen fotoğraflara ek olarak fotoğraf sanatçısı seçici kurul üyelerinin birer fotoğrafı da 
eklenecektir. 

• Sergiye daha önce bir fotoğraf yarışmasında ödül ya da sergileme almış fotoğrafların 
gönderilmesinde bir engel yoktur.  



• Bu sergi bir fotoğraf yarışması değildir, bu nedenle sergilenecek fotoğraflar arasında bir ödül 
değerlendirmesi yapılmayacaktır. 

• Sergiye fotoğrafı seçilen kişilere, seçilen fotoğrafının da bulunduğu özel tasarım katılım belgesi 
T.C. Tokyo Büyükelçiliği ve TFSF tarafından verilecektir. 

• Sergiye fotoğrafı seçilenlere, T.C. Tokyo Büyükelçiliği desteğiyle TFSF tarafından sergi anısına 
bir armağan kitap gönderimi yapılacaktır. 

• Sergileme değeri kazanan fotoğrafların; baskısı, çerçevelemesi vb. sunum hazırlıkları T.C. 
Tokyo Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilecektir. 

• Sergiye katılmak; seçilen fotoğraflardan T.C. Tokyo Büyükelçiliği ve TFSF’nin planladığı ulusal 
ve uluslararası etkinliklerde, sanal mecra sunumlarında katılımcının ismi belirtilerek seçkiler 
yaparak kullanılmasına izin verilmesi anlamına gelir. 

• Seçilen fotoğraflardan oluşan sergi Japonya’daki fiziki sergilemelerin haricinde “TFSF SANAL 
GALERİ”sinde (https://tfsfsanalgaleri.org/) ilan edilecek tarihte T.C. Tokyo Büyükelçiliği 
yetkililerinin katılımı ile ZOOM üzerinden yapılacak ve TFSF Youtube kanalında canlı 
yayınlanacak bir toplantı ile izlenmeye açılacaktır. 

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

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

fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan 

itiraz hakkı yoktur. 

 

SEÇİCİ KURUL VE SEÇİM PRENSİPLERİ: 

• Beş kişilik Seçici Kurul değerlendirmesi çevrimiçi toplantı olarak yapılacaktır. 

• Serginin Küratörlüğünü Dr. Sefa ULUKAN yapacaktır.  

• Sergi için TFSF web sitesi üzerinden yüklenen fotoğraflar, katılımcı isimleri gizlenerek “TFSF 
Seçici Kurul Oylama Sistemi” üzerinden oylamasına açılacaktır. Seçici Kurul üyeleri birbirinden 
bağımsız olarak sergilenmeye layık gördükleri fotoğrafları puanlama usulüyle belirleyeceklerdir. 
Aldığı toplam puanı, Seçici Kurul üyeleri tarafından belirlenen asgari puanın üzerindeki 
fotoğraflar sergiye alınacaktır.  

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (Soyadlarına göre alfabetik sıra ile)  

o Faruk AKBAŞ 

▪ Fotoğraf Sanatçısı, Yazar,  

o Tansu GÜRPINAR 

▪ Doğa Fotoğrafçısı, Çevreci, Eğitmen 

o İzzet KERİBAR, EFIAP 

▪ Fotoğraf Sanatçısı 

o Tayfun KOCAMAN 

▪ Fotoğraf Sanatçısı, Eğitmen 

o Kaan YILMAZ  

▪ T.C. Tokyo Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri,  

 

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ: 

• Seçim online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- 
posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir. 

• Fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi 24 Aralık 2022 saat 23:00’a kadar 
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip 
edilerek gerçekleşecektir. 

https://tfsfsanalgaleri.org/
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/


• İlgili sayfaya fotoğrafları 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 kullanacaklardır. 

• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak 
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 

• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde 
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. 

• Yüklenecek fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma 
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 3 Mb'den az olmamalı, 6 Mb’yi de geçmemelidir. 

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, 
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir. 

• İnternet üzerinden üye olma veya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı 
hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr  
adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa 
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim  adresindeki 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. 

• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu 
olmayacaktır. 

• Sergiye katılım sağlayacak kişilerin, sergi ile ilgili armağan ve belgelerin gönderilmesi için 
adres vb. iletişim bilgilerini üyelik bilgileri alanında eksiksiz doldurmaları gereklidir. Eksik ya da 
hatalı girişlerde kargo gönderimi yapılmayacaktır. Adres ve iletişim bilgilerinin doğru ve tam 
beyanının sorumluluğu katılımcıya aittir. 

 

SERGİLEME 

• Sergi çevrimiçi olarak daha sonra net tarihleri ilan edilecek günlerde Tokyo başta olmak 
üzere Japonya’nın önemli kentlerinde ve  “TFSF SANAL GALERİ” sinde 
https://tfsfsanalgaleri.org açılacaktır. Sergileme, sunum, vb gösterimlerde fotoğraflar, 
katılımcının soyadına göre alfabetik sırada yapılacaktır.  

https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim
https://tfsfsanalgaleri.org/

