FIAP Unvan Başvuruları Özet Bilgi
2019 yılında 1-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvuruların
ayrıntıları için TFSF Web sayfasından, www.tfsf.org.tr > FIAP > FIAP
UNVANLARI > altındaki FIAP UNVANLARI BAŞVURU KURALLARI (BELGE 011/2016 T)’nı
lütfen okuyunuz. Bu belgenin İngilizce ve Fransızca asılları da
www.tfsf.org.tr > FIAP > FIAP UNVANLARI sayfasında mevcuttur.
Başvurunuzu yapmadan önce sitemizi muhakkak tekrar ziyaret ederek
bu yazının, FIAP Unvanları Başvuru Kurallarının son sürümünü okumuş
olduğunuzdan ve özellikle Başvuru Formu Excel dosyasının son
sürümünü kullandığınızdan emin olunuz. Eski sürüm Başvuru
Formu ile yapılan başvurular işleme alınamamaktadır.
YENİ: FIAP KAYIT NUMARASI ALINMALI
Bu seneki unvan başvuru formunda, FIAP Fotoğrafçı Kartı (Life Card) satırının
yanında, bir de FIAP Kayıt Numarası satırı var. Bu yeni bir numara ve henüz bu
numarayı almamışsınızdır. Almak için önce
https://www.youtube.com/watch?v=imghsDi8UiQ adresindeki tanıtımı izleyin. Sonra
da https://www.myfiap.net/user/register/fp linkinde kayıt oluşturun. Bu kayıt sonrasında
sistemin size vereceği FP-xxx numarası, FIAP Kayıt Numaranızdır.
AFIAP
• En az 1 yıldan beri, Türkiye’deki fotoğraf derneklerinden birinin
üyesi olmak,
• Altın Kamera Fotoğraf Yarışması’na katılmış olmak,
• Fotoğrafçı Kart’ına (Life Card) sahip olmak (kart yoksa AFIAP
başvurusu sırasında Life Card başvurusu yapılamaz).
https://www.myfiap.net/user/register/fp sayfasından her an
Life Card başvurusu yapılabilir.
• FIAP patronajlı yarışmalardan en az 40 sergileme/ödül almış
olmak;
Sergileme/ödüllerin dağılımı:
• 15 farklı yarışmadan (turlu yarışmalar – Circuit, tek
yarışma kabul edilir)
• 8 farklı ülkeden
• 15 farklı eser
Bu 15 eser, FIAP Başvuru Formu’nun C sayfasına alfabetik sıralı
olarak yazılacak.
• En az 5 eserin her birinin en az 3 sergileme/ödül almış olması
gerekiyor.
Bu 5 eser ve FIAP Başvuru Formu (Excel dosyası)
www.wetransfer.com üzerinden yusuf.biton.tfsf@gmail.com
adresine gönderilecek. Fotoğraflar JPEG formatında, 10
sıkıştırmalı, uzun kenarı en az 3600 piksel olmalıdır. Fotoğraflar
muhakkak şu şekilde isimlendirilmelidir:
792_Isim_Soyadi_eseradi.jpg. Fotoğraflar yarışmalara bu

şekilde verilmiş isimlerle katılmış olmalıdır. Bir fotoğraf farklı
isimlerle yarışmalara katılamaz.
Bu 5 eser, FIAP Başvuru Formu’nun B sayfasına alfabetik sıralı
olarak yazılacak.
• FIAP Patronajlı “Print” (baskı) yarışmalarında en az
birer sergileme almış 4 farklı eserin başvuru listesinde
olması gerekiyor.
• İlk sergileme/ödülü başvuru tarihinden en az bir yıl öncesinde
almış olmak.
•

Başvuru ücretini (TFSF’ye bağlı derneklerin üyeleri xxx TL, bağlı
olmayan derneklerin üyeleri xxx TL) yatırmış olmak.

EFIAP
• En az bir yıldan beri AFIAP unvanına sahip olmak
• FIAP patronajlı yarışmalardan 50 farklı eser ile en az 250
sergileme/ödül almış olmak;
Bu 250 sergileme/ödüllerin dağılımı:
• 30 farklı yarışmadan (turlu – Circuit yarışmalar tek yarışma
sayılır)
• 20 farklı ülkeden
• 50 farklı eser olmalıdır
Bu 50 eser, FIAP Başvuru Formu’nun C sayfasına alfabetik sıralı
olarak yazılacak.
• AFIAP Unvanı için kullanılandan farklı olan en az 5 eser. Bu
eserlerin
hepsinin
farklı
FIAP
Patronajlı
uluslararası
yarışmalarda 3 sergileme/ödül almış olması ve en az 2 tanesinin
iki farklı ülkede bir ödül almış olması gerekmektedir. Turlu
(Circuit) yarışmalarda birden fazla ödül alan bir fotoğraf, bir
ödül olarak sayılır. Bu 5 eser, FIAP Başvuru Formu (Excel
dosyası)
ile
beraber
www.wetransfer.com
üzerinden
yusuf.biton.tfsf@gmail.com adresine gönderilecek. Fotoğraflar
JPEG formatında, 10 sıkıştırmalı, uzun kenarı en az 3600 piksel
olmalıdır. Fotoğraflar muhakkak şu şekilde isimlendirilmelidir:
792_Isim_Soyadi_eseradi.jpg
Fotoğraflar yarışmalara bu şekilde verilmiş isimlerle katılmış
olmalıdır. Bir fotoğraf farklı isimlerle yarışmalara katılamaz.
Bu 5 eser, FIAP Başvuru Formu’nun B sayfasına alfabetik sıralı
olarak yazılacak.
•

FIAP Patronajlı “Print” (baskı) yarışmalarında en az birer
sergileme almış 12 farklı eserin başvuru listesinde olması.

• Başvuru ücretini (TFSF’ye bağlı derneklerin üyeleri xxx TL, bağlı
olmayan derneklerin üyeleri xxx TL) yatırmış olmak.

EFIAP Seviyeleri
• En az bir yıldır EFIAP unvanına sahip olmak
• EFIAP unvanını aldıktan sonra;
• EFIAP/b için en az 50 farklı eserle 200 kabul almak
• EFIAP/s için en az 100 farklı eserle 300 kabul almak
• EFIAP/g için en az 150 farklı eserle 500 kabul almak
• EFIAP/p için en az 250 farklı eserle 700 kabul almak
Bu eserler, FIAP Başvuru Formu’nun C sayfasına alfabetik sıralı
olarak yazılacak.
• EFIAP/p unvanını aldığı tarihten sonra ve 2015 yılında başlamak
üzere;
• EFIAP/d1 için 5 ayrı ülkede en az 15 farklı eserle 50 ödül
almak
• EFIAP/d2 için 7 ayrı ülkede en az 30 farklı eserle 100 ödül
almak
• EFIAP/d3 için 10 ayrı ülkede en az 50 farklı eserle 200
ödül almak
Bu eserler, FIAP Başvuru Formu’nun C sayfasına alfabetik sıralı
olarak yazılacak.
• Başvurulan EFIAP seviyesine göre, aşağıda belirtilen sayıda
eser www.wetransfer.com üzerinden, FIAP Başvuru Formu
(Excel dosyası) ile beraber yusuf.biton.tfsf@gmail.com
adresine gönderilecek. Fotoğraflar JPEG formatında, 10
sıkıştırmalı, uzun kenarı en az 3600 piksel olmalıdır. Fotoğraflar
muhakkak şu şekilde isimlendirilmelidir:
792_Isim_Soyadi_eseradi.jpg
Fotoğraflar yarışmalara bu şekilde verilmiş isimlerle katılmış
olmalıdır. Bir fotoğraf farklı isimlerle yarışmalara katılamaz.
EFIAP/b için her biri farklı ülkede ödül almış 4 eser
EFIAP/s için her biri farklı ülkede ödül almış 5 eser
EFIAP/g için her biri farklı ülkede ödül almış 6 eser
EFIAP/p için her biri farklı ülkede ödül almış 7 eser
EFIAP/d1 için her biri farklı ülkede ödül almış 5 eser
EFIAP/d2 için her biri farklı ülkede ödül almış 6 eser
EFIAP/d3 için her biri farklı ülkede ödül almış 7 eser
Bu eserler, FIAP Başvuru Formu’nun B sayfasına alfabetik
sıralı olarak yazılacak.
• Başvuru ücretini (TFSF’ye bağlı derneklerin üyeleri xxx TL, bağlı
olmayan derneklerin üyeleri xxx TL) yatırmış olmak.

MFIAP
• En az 1 yıldan beri, Türkiye’deki fotoğraf derneklerinden birinin
üyesi olmak,
• EFIAP unvanını en az 3 yıl önceden almış olmak
• Başvuru ücretini (TFSF’ye bağlı derneklerin üyeleri xxx TL, bağlı
olmayan derneklerin üyeleri xxx TL) yatırmış olmak.
• MFIAP dosyasının aslı TFSF Merkezine doğrudan gönderilmeli ve
başvuru tarihi sona ermeden TFSF Merkezine varmış olmalıdır.
Dosyanın elektronik kopyası yusuf.biton.tfsf@gmail.com adresine
gönderilecektir.
ESFIAP
FIAP’a uzun yıllar boyunca olağanüstü hizmetlerde bulunmuş
kişiler, özgeçmiş dosyası ile başvuru yapabilir. Başvuru ücretsizdir.
Dosyanın elektronik kopyası yusuf.biton.tfsf@gmail.com adresine
gönderilecektir.
HONEFIAP
Bu unvan, FIAP’ın, bir ESFIAP sahibine verebileceği en yüksek
onurdur. Bu unvana sahip yaşayan kişi sayısı FIAP yönetimi
tarafından kısıtlı sayıda tutulmaktadır. Fotoğraf sanatına
olağanüstü katkılarda bulunmuş kişiler özgeçmişleri ile başvurabilir.
DİKKAT:
FIAP_BasvuruFormu Excel dosyasında kullanılacak olan ülke isimleri
muhakkak
http://www.nationsonline.org/oneworld/countries_of_the_world.htm
sitesindeki "English Names" sütunundaki isimlerle aynı olmalıdır.
Farklı girilen ülke isimleri, dosyanın kontrolünü yapan yazılım
tarafından tanınmayacağı için başvurunuz reddedilebilir.
FIAP_BasvuruFormu Excel dosyasını muhakkak Microsoft Excel’in son
sürümüyle işleyin ve göndermeden önce 792_Isim_Soyadi_(başvuru
seviyesi) olarak isimlendirin (örnek: 792_Yusuf_Biton_EFIAPs.xlsx).

Ödemelerin yapılacağı hesap adı ve numarası:
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
Garanti Bankası, Necatibey Şubesi
IBAN: TR56 0006 2000 1300 0006 2953 33

FIAP UNVAN BAŞVURUSUNDA BULUNANLARIN YENİ
UNVANLARININ LIFE CARD’LARINA YAZILMASI
Yeni alacakları unvanın Life Card’larına işlenmesini isteyenler unvanı
aldıktan sonra FIAP’a doğrudan başvurmalıdırlar. Bunun için önce FIAP
sitesinde https://www.myfiap.net/user/register/fp sayfasında bir hesap
açmaları gerekmektedir.

Derneklerin Yapacağı İşlemler
Unvan başvuruları kapandıktan sonraki 3 iş günü içinde (daha önce
değil), unvan başvurusu yapan tüm adayların excel dosyalarının
başvuran üyeniz ve derneğiniz tarafından imzalanmış A ve başvuran
üyeniz tarafından imzalanmış B sayfalarını posta veya kargo ile
TFSF’ye gönderiniz.
NOT: Artık Dernek Beyan Formu istenmemektedir ancak A
sayfasının
dernek
tarafından
muhakkak
kaşelenip,
imzalandıktan sonra TFSF’ye gönderilmesi gerekmektedir.
Başarılı başvuruların sonucu derneğinize ulaşınca üyelerinize
haber vermenizi ve belgelerini kendilerine teslim etmenizi rica
ederiz.

BAŞVURU ÜCRETLERİ:
Unvan başvuruları başlamadan önce TFSF Yönetim Kurulu başvuru
ücretlerini kararlaştırınca bu sayfa güncellenecektir.

Bilgi için:
FIAP TEMSİLCİSİ YUSUF BİTON’un İŞ AKIŞI
Unvan başvurusunda bulunan kişinin wetransfer.com ile gönderdiği başvuru dosyasını Yusuf
Biton indirdiği zaman, wetransfer.com sitesinden başvuran kişiye bir onay email’i gider. Böylece
başvurunun ulaştığı onaylanmış olur. Dosya indirildikten sonra, Yusuf Biton bir ön inceleme
yapar ve o anda bir sorun görürse başvuran kişiye email atar ve düzeltme ister. Böyle bir email
gelmemişse, başvuru ön incelemeden sorunsuz geçmiş demektir.
Başvuru tarihi sona erdikten ve derneklerden basılı, imzalı A ve B sayfaları geldikten sonra
Yusuf Biton, başvuruların FIAP tarafından belirlenmiş kurallara uyup, uymadığını tek tek
inceler. Bu inceleme sırasında bir sorun görürse başvurana email atar. Başvuranın bu emaile
derhal cevap vererek sorunu düzeltmesi beklenir.
Başvuruların tümü bu şekilde kontrol edilirken, diğer yandan başvuranların ödemeleri TFSF
Saymanlığından gelen ödeme listesi ile karşılaştırılır. Sorun görülürse başvurana email ile
bildirilir, ödeme mutabakatı yapılması istenir.
Bütün bu işlemler bittikten sonra, başvuru listesi, fotoğraflar, Excel tabloları wetransfer ile, basılı
imzalı Excel tablo kopyaları (Yusuf Biton tarafından da imzalanmış ve TFSF’nin imza, kaşesi
basılmış olarak) posta ile FIAP’a gönderilir. FIAP’a TFSF Saymanlığı tarafından toplu ödeme
yapılır. Böylece FIAP’a başvuru tamamlanmış olur.
FIAP’ın yıl sonuna doğru değerlendirmeyi bitirip, sorun görmediği başvuruları onaylaması
beklenir. Sorun görülenler ile ilgili Yusuf Biton FIAP ve başvuran kişiler ile yazışarak açıklama,
düzeltme ile sorunları gidermeye çalışır. Bu aşamadan sonra hala reddedilen başvurular için
Yusuf Biton, başvuran kişilere email ile bilgi verir.
Kabul edilen başvuruların belgeleri TFSF’ye vardıktan sonra başvuru listesi ile karşılaştırılır ve
belgeler ilgili derneklere gönderilir. Derneklerin üyelerine haber vererek unvan belgelerini
dağıtması gerekmektedir.
Yusuf Biton, TFSF sitesindeki FIAP UNVANLI FOTOĞRAFÇILAR sayfasını günceller. Bu
sayfaya http://www.tfsf.org.tr/kategori.asp?ID=1316 linkinden ulaşılabilir.
NOT: Yusuf Biton’a soracağınız tüm soruları yusuf.biton.tfsf@gmail.com adresine
göndermenizi rica ederim. Sosyal medya (whatsapp, messsenger, vb) ve telefonla sorulan
sorulara cevap verilmeyecektir. Burada amaç, hem yazılı olarak soru ve cevapları kayıt altına
almak, hem de yazılı, kayıtlı olmayan cevaplardan doğabilecek yanlış anlamaları önlemektir.

