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FIAP Fotoğrafçı Kartı (Life Card)
Başvurusu
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Sunuş
Bu sunum, TFSF aracılığıyla yapılacak FIAP Fotoğrafçı Kartı (Life
Card) başvurularında izlenecek yolu açıklamak için hazırlanmıştır.
TFSF aracılığıyla değil de, doğrudan FIAP’a başvurup, ödemelerini
kendileri yaparak Life Card almak isteyenler için:
https://www.myfiap.net/user/register/fp
İlk defa Life Card alacakların dışında, almış oldukları FIAP unvanlarını
Life Card’larına işlettirmek isteyenler, kartını kaybetmiş olanlar veya
isim değişikliği yapmak isteyenler de Life Card başvurusu yapmalıdırlar.
On-line başvuru formunu doldururken, lütfen buna göre doldurunuz.
Bu başvurular da www.myfiap.net/user sitesinden yapılabilir ancak her
durumda FIAP ülke temsilcisinin onayına düşer ve yılda iki kez (1-15
Şubat ve 1-15 Ağustos) TFSF sitesinden yapılan başvurularla beraber
işleme alınır.
Bu sunumun önceki örneklerinde derneklerin yapacakları da
açıklanmıştı ancak yeni uygulamada Life Card başvurusunda artık
derneklerden istenen bir şey yok.
Enerji ve zaman kaybına meydan vermemek için lütfen bu dokümanda yazılan
her aşamaya titizlikle uyunuz. Eksik dosyalar FIAP’a gönderilmeyecektir!
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Genel Başvuru Bilgileri
• FIAP’a gönderilecek Fotoğrafçı Kartı (Life Card)
başvuruları, Federasyonumuzca her yıl Şubat ve
Ağustos aylarının ilk yarısında alınmaktadır.
• Başvurular bireysel olarak, adaylar tarafından TFSF
internet sitesindeki www.tfsf.org.tr > FIAP > FIAP LIFE
CARD sayfasındaki On-line Başvuru Formu doldurularak
yapılır.
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Doldurulması Gereken Form ve Süreç
1- TFSF internet sitesinde www.tfsf.org.tr > FIAP > FIAP LIFE CARD
sayfasındaki Başvuru Formu Örneği’ni inceleyiniz.
2- Aynı sayfadaki On-Line Başvuru’yu doldurunuz. Doldururken jpg formatında,
2.7 cm x 3.4 cm boyunda, 300 dpi, sıkıştırma oranı en az 10, en fazla 1 MB
boyutunda vesikalık (pasaport, kimlik, ehliyet için kullandıklarınızdan biri)
fotoğrafınızı başvuru formuna yükleyiniz. Sistem, size bir email ile kaydınızın
başarıyla alındığını bildirecektir. Onay mesajını aldığınızdan emin olunuz.
Onay mesajı gelmemişse başvurunuzu tekrar giriniz!
Not: Başvuruların kabul edilmediği tarihlerde Başvuru Formu linki kapalıdır.

3- TFSF banka hesabına başvuru ücretini (Ağustos başvuruları için ücret bilgisi
TFSF Yönetim Kurulu tarafından belirlenince, sonraki sayfada olacak)
yatırınız.
4- TFSF FIAP temsilcisi bu başvuruları inceleyip, varsa eksiklikleri
tamamladıktan sonra FIAP’a gönderir. TFSF saymanı tüm başvuruların
ücretini FIAP’a havale eder.
5. FIAP gerekli incelemelerini yaptıktan sonra kartları basarak TFSF’ye gönderir.
TFSF kartları kontrol edip, kaydettikten sonra ilgili derneklere gönderir,
dernekler kartları üyelerine dağıtır.
5

Life Card başvuru ücretleri

TFSF'ye kayıtlı olan
derneklerin üyeleri

TFSF'ye kayıtlı olmayan
derneklerin üyeleri

Life Card başvuru ücreti

xxx

xxx

AFIAP ve sonraki unvanların Life Card'a yazılması

xxx

xxx

Kayıp kart yenilemesi

xxx

xxx

Kartta isim değişikliği talebi

xxx

xxx

ücretsiz

ücretsiz

1 - 15 AĞUSTOS 2019 LIFE CARD BAŞVURULARI İÇİN

ESFIAP ve HonEFIAP unvanlı kart talebi
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Başvuru Ücretinin Yatırılması
Başvuru ücreti TFSF’nin aşağıda belirtilen Garanti Bankası TL
hesabına yatırılmalıdır:
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
Garanti Bankası, Başkent Ticari Şubesi
IBAN: TR51 0006 2001 6030 0006 2953 33

• Ücreti yatırırken isminizi ve TC Kimlik numaranızı belirtiniz.
• Sizin yerinize başka biri para yatırıyorsa lütfen isminizi ve TC
kimlik numaranızı girmesini söyleyiniz.
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Derneklerin Yapacakları
İşlemler
FIAP’ın yeni uygulamasına göre, Life Card
başvurusu için derneklerin başvuru
sırasında yapacağı bir işlem yoktur.
Kartlar kendilerine ulaşınca, dernekler
kartları üyelerine dağıtırlar.

8

İletişim Bilgileri
FIAP Türkiye Temsilcisi
Yusuf Biton

yusuf.biton.tfsf@gmail.com
Posta - Kargo Adresi:
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
İzmir Cad. Sümer 1 Sok. 14/1-2
06420, Kızılay-ANKARA
Tel: 0 312 418 TFSF (8373)
e-posta: info@tfsf.org.tr
web sayfası: www.tfsf.org.tr
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