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FIAP Bienal Yönergesi
Amaç
• TFSF sorumluluğunda ve eşgüdümünde yürütülen FIAP Bienallerine
hazırlanmada ve Türkiye takımını belirlemede standart bir süreç oluşturmak,
• Bienale geniş katılım sağlamak için önceden organize olmak,
• Bienali düzenleyen derneklere yol göstermek, yardımcı olmaktır.
Süreç
• TFSF YK, ilgili bienallerin Türkiye
Federasyona bağlı bir derneği yetkilendirir.

takımını

oluşturtmak

üzere

• İlgili dernek ve TFSF FIAP Temsilcisi, bienalin duyurusunun
hazırlanmasından, sonuçların FIAP’tan gelmesine kadar olan tüm süreçlerde
yakın temas içinde ve koordineli çalışarak bienale ait bilgileri paylaşır, bienal
seçmelerinin Türkiye takvimini belirler.
• İlgili dernek, FIAP’ın genel bienal kurallarının yer aldığı ekteki (BienalGenel Kuralları) düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak bienal konusunu
kendisi belirler.
• Bienalin tüm süreçlerinde; İlgili dernek / TFSF FIAP Temsilcisi / TFSF
Genel Sekreteri iletişim halindedir.
• Dernek, bienal ile ilgili bir Katılım Şartnamesi (fotoğraf yarışması
formatında olabilir) hazırlayarak federasyona bağlı derneklere duyurur.
Gençlik Bienaline katılım için TFSF üyesi derneklerin üyesi olma koşulu
aranmaz. Derneklere yapılacak duyuru için.

•

Her bienal için bienali düzenleyen dernek bir şartname ve afiş
hazırlar,

•

Hazırlanan şartname ve afişler ilgili derneğin ve TFSF’nin web
sayfasından yayınlanır,

•

Bienal duyurusu için hazırlanan afiş ve şartname TFSF delegeler
iletişim grubu ve TFSF üyesi derneklerin e-posta adreslerine
gönderilir,

•

Bienal duyuru afiş ve şartnamesi bir yazı ekinde üye derneklerin
yazışma adreslerine yazı ile gönderilir.

•

Duyurular belirli aralıklarda TFSF ve tüm derneklerin haberleşme
gruplarında tekrarlanır.
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•

Gençlik Bienali duyurusu için TFSF üyesi derneklerin üyesi olma
koşulu aranmayacağından duyurunun daha geniş bir kitleye
yapılabilmesi için gerekli tedbirleri bienali düzenleyen dernek alır.

•

Gençlik Bienali şartnamesinde bienale katılan ve reşit olmayan
çocukların
ailelerinden
çocuğun
bienale
katılımına
izin
verdiklerine dair bir belge talep edilmelidir.

Katılım şartnamesinde;
• Bienalin Konusu,
• Seçici Kurul,
• Tarihler
açık ve net olarak yer almalı, bienal tarihleri belirlenirken, eserlerin
toplanması, değerlendirilmesi ve yurtışına gönderilmesi için yeterli zaman
gözetilmeli ve süreç TFSF FIAP temsilcisi ile koordine edilerek yürütülmelidir.
Yapılan başvurular ilgili dernek tarafından TFSF’ce hazırlanan standart forma
(FDR011) kaydedilir.
• Yapılan değerlendirme
işlenerek TFSF’ye bildirilir.

sonrasında

sonuçlar

(FDR012)

formuna

• Türkiye Bienal seçmeleri sonuçları TFSF web sayfasından ve ilgili
derneğin web sayfasından aynı tarihte duyurulur,
• Seçilen fotoğraflar bienal formatında hazırlanarak bienali düzenleyen
ülkeye bienali düzenleyen dernek tarafından gönderilir.
• TFSF, bienal masraflarını (baskı, bienal katılım ücreti ve posta
masraflarını) karşılar.
• FIAP bienal sonuçları, TFSF web sayfasından ve ilgili derneğin web
sayfasından aynı tarihte duyurulur.
• TFSF, bienal takımında fotoğrafı ile yer alan kişilere birer katılım
belgesi hazırlar. (Bak ek1)
• TFSF, bienal takımında yer alan kişilerin derneklerine birer teşekkür
belgesi hazırlar. (Bak ek2)
• TFSF, bienal takımınının seçilmesinde görev alan kuratöre bir teşekkür
belgesi hazırlar. (Bak ek3)
• Bu belgeler, bienal sonuçlarının alınmasından sonra, ilgili ülkenin
hazırladığı katalogların TFSF’ye ulaşmasının ardından, kataloglarla birlikte
derneklere toplu olarak yollanır.
• Dernekler, bu belge ve katalogları düzenleyecekleri bir seramoni
eşliğinde kişilere takdim ederler.
• TFSF, bienale katılan eserleri, bienali düzenleyen dernekle birlikte veya
yalnız olarak yarışma kataloğuna, takvime (basılı ürüne) dönüştürebilir
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• Bu anlamda katılımcı, katılım formlarında fotoğraflarının yayın amaçlı
olarak kullanılmasına izin verdiğini belirten bölümü imzalar.
• Küratör ya da seçici kurul tarafından bienale katılacak olan fotoğrafı
seçmek için yapılan elemelerde 30 fotoğraf seçilir. Son elemede ise fotoğraf
sayısı 10’a indirilerek bienale katılacak fotoğraflar belirlenmiş olur.
• Bienal ile ilgili olarak TFSF’nin katalog hazırlaması durumunda her
bienal için son 30’a kalan fotoğraflardan oluşan bir katalog hazırlanabilir.
• İlgili yıl içerisinde düzenlenen bienaller tek bir katalogda toplanabilir.
• Kataloğun tek veya birleşik olmasına TFSF yönetim kurulu karar verir.
• Kataloğun tasarımı ve basımı konularında ilgili dernekler ve federasyon
iletişim ve işbirliği içinde çalışır.
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