


AMAÇ:

•	 Fotoğraf Sergisi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yürütücülüğünde Türk Tabipleri Birliği, Türk 
Eczacıları Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
destekleri ile 2020 ve 2021 yıllarında yitirdiğimiz ve ne yazık ki sayıları üç yüzü geçen tüm sağlık çalışanlarımızın 
aziz anısına organize edilmiştir. Bu sergi ile fotoğraf sanatı aracılığıyla yaşanan pandemi döneminin kayıt altına 
alınması ve gelecek nesillere görsel bellek olarak aktarılması amaçlanmaktadır. Bu zor günlerde toplumun 
sağlığı için canı pahasına emek harcayan doktorundan sağlık memuruna, hemşiresinden ambulans şoförüne, 
eczacısından veteriner hekimine kadar tüm sağlık çalışanlarına bir saygı duruşu, vefa ve şükran borcu olarak 
düzenlenmektedir. 

KİMLER KATILABİLİR?

•	 18 yaş üstü ve geçerli TC kimlik numarası taşıyan tüm fotoğraf sanatçılarına 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 yapanlarda katılabilir.)

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

ANA KURALLAR

•	 Katılım ücretsizdir. Bu sergi bir fotoğraf yarışması değildir.

•	 Serginin konusu “Pandemi Zamanı Görüntüleri” dir. Bu kapsamda Pandemi döneminde ülkemizde yaşanan 
günlük hayat, toplumun yaşadığı sıkıntılar, sağlık çalışanlarının çabaları, hasta ve yakınlarının durumu gibi 
tespit edebilecek konular öncelik taşımaktadır.

•	 Tüm tekniklerde katılım serbesttir. (renkli, monokrom, uzun pozlama, manipülasyon, kolaj vb istenilen teknik 
kullanılabilir.)

•	 Sergiye 3 MB geçmeyecek şekilde dijital olarak siyah-beyaz veya renkli fotoğraflarla katılım sağlanabilir. Sergi 
için gerekirse fotoğrafın orijinal dosyası katılımcıdan istenebilir.

•	 Bir kişi, kendisine ait en fazla 5 (beş) fotoğrafla seçmelere katılabilir.

•	 Bir kişinin en fazla 3 (üç) fotoğrafı sergiye alınacaktır.

•	 Seçilecek eser sayısında bir sınır yoktur, seçici kurul kararı esastır.

•	 Sergiye fotoğrafı seçilen kişilere, seçilen fotoğrafının da bulunduğu özel tasarım katılım belgesi TFSF tarafından 
verilecektir.

•	 Sergiye gönderilecek fotoğrafın katılımcıya ait olması şarttır. Ayrıca kolaj gibi tekniklerde kullanılacak olan 
fotoğraflarda katılımcıya ait olmalı ya da gerekli izinlerin alınmış olması sağlanmalıdır.

PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞAMINI YİTİREN TÜM SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ AZİZ ANISINA

“ ŞÜKRAN SERGİSİ ”
“PANDEMİ ZAMANI GÖRÜNTÜLERİ”

KATILIM KOŞULLARI



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

•	 Sergiye katılmak; seçilen fotoğraflardan TFSF’nin planladığı ulusal ve uluslararası etkinliklerde, sanal mecra 
sunumlarında katılımcının ismi belirtilerek seçkiler yaparak kullanılmasına izin verilmesi anlamına gelir.

Seçilen fotoğraflardan oluşan sergi “TFSF SANAL GALERİ”sinde (https://tfsfsanalgaleri.org/) 14 Mart Tıp Bayramında 
izlenmeye açılacaktır.
SEÇİCİ KURUL VE SEÇİM PRENSİPLERİ:

•	 Bu yıl pandemi nedeniyle beş kişilik Seçici Kurul değerlendirmesi uzaktan (çevrimiçi toplantı olarak) yapılacaktır.

•	 Serginin Küratörlüğünü TFSF Yönetim Kurulu Başkanı olarak Dr. Sefa ULUKAN yapacaktır. 

•	 Sergi için TFSF sistemine yüklenen fotoğraflar katılımcı isimleri gizlenerek seçici kurul üyelerine dosya olarak 
gönderilecektir. Seçici kurul üyeleri birbirinden bağımsız olarak sergilenmeye layık gördükleri fotoğrafları 
belirleyeceklerdir. 3 ve üstü seçici kurul üyesi tarafından sergilenmesi uygun görülen fotoğraflar sergiye alınacaktır. 
Bir kişinin 3 den fazla fotoğrafının seçilmesi durumunda Sergi Küratörü hangi üç eserin sergileneceğine karar 
verecektir.

•	  SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (Soyadlarına göre alfabetik sıra ile)

o Miktad BESNİ

	 Veteriner Hekim, Fotoğraf Yorumcusu ve Editörü, Yazar, SUFADEM Başkanı, Fotono21 ve 
ASFOD Onur Üyesi

o Nevzat ÇAKIR

	 Diş Doktoru, Fotoğraf Sanatçısı, AFIAP, FOG Fotoğraf Grubu ve İFSAK Onur Üyesi

o Op.Dr. Ali İhsan ÖKTEN 

	 Doktor, Fotoğraf Sanatçısı, Türk Tabipleri Birliği II. Başkanı, AFAD ve Altın Oran Düşünce ve 
Sanat Platformu Üyesi

o Sertaç ÖZMEN

	 Eczacı, Balıkesir Eczacı Odası Başkanı, Geçmiş dönem TEB Merkez Heyet-i Üyesi, TEB Genel 
Sekreteri, Saymanı ve Denetleme Kurulu Başkanı. BASAF geçmiş dönem Başkanı ve TFSF 
2017-2019 Dönemi Genel Sekreteri

o Derya YAZAR

	 Emekli Hemşire, Sağlık Yönetimi Uzmanı, Güzel Sanatlar Uzmanı, EFIAP, UFAD üyesi

TFSF TEMSİLCİSİ: Ferhat Can SARIKOÇ 

BAŞVURU VE KATILIM:

Sergi için fotoğraflar 05 Mart 2021 saat 23:00’a kadar https://tfsfonayliyarismalar.org/   web sitesi üzerinden üyelik 
girişi yapıldıktan sonra sergi için oluşturulan alana, gerekli teknik şartlar sağlandıktan sonra yüklenebilir. Katılım sergi 
koşullarının kabulü anlamına gelir.

SERGİLEME

Sergi çevrimiçi olarak “TFSF SANAL GALERİ” sinde (https://tfsfsanalgaleri.org/) açılacaktır.
Sergileme ve sunum, vb gösterimlerde fotoğraflar, katılımcının soyadına göre alfabetik sırada yapılacaktır.

•	 Sergiye fotoğrafları seçilen kişilerden portre fotoğrafı ve kısa özgeçmişi sergi öncesi istenecektir. Sergileme ve 
sunum, vb düzenlemelerde fotoğraflar, katılımcının soyadına göre alfabetik sırada yapılacaktır.

GÜÇLÜ DESTEKLERİ ile


