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FIAP Unvanları Başvuru Kılavuzu 
 

Unvan başvurusunda bulunacak olanlar lütfen bu yazıyı 
titizlikle okuyunuz. Yarışmalara girerek harcadığınız 
emeğinizin karşılığını almak için, bunu okumaya da zaman 
harcayın lütfen.  
Ayrıca, eksik veya hatalı başvurularda para iadesi 
yapılmadığını da unutmayın lütfen. 
 
 
UNVAN BAŞVURULARI 1-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA 
YAPILACAKTIR. 
 
 
DERNEK YÖNETİCİLERİ, LÜTFEN 12. SAYFAYI OKUYUN 
(Unvan başvurusunda bulunanlar, lütfen dernek 
yöneticilerinin 12. sayfadaki bilgileri okuduğundan emin 
olunuz.)  
 
 
 
2022 yılındaki başvurular için tüm “baskı - print” şartları 
kaldırılmıştır. 
 
EN SONA BİR KONTROL LİSTESİ EKLENMİŞTİR. 
Bu liste, işaretlenmiş ve imzalanmış olarak başvuru dosyası ile 
gönderilecektir. 
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2022 yılında 1-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak başvuruların ayrıntıları için TFSF 
Web sayfasından lütfen FIAP UNVANLARI BAŞVURU KURALLARI (BELGE 011/2016 T)’nı 
okuyunuz. Bu belgenin İngilizce ve Fransızca asılları da 
https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-unvanlari-tr sayfasında mevcuttur.  
 
Başvurunuzu yapmadan önce sitemizi muhakkak tekrar ziyaret ederek bu yazının ve 
FIAP Unvanları Başvuru Kurallarının son sürümlerini okumuş olduğunuzdan ve 
özellikle Başvuru Formu Excel dosyasının son sürümünü kullandığınızdan emin 
olunuz. Son sürüm her zaman https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-
unvanlari-tr sayfasındadır. 
Kullandığınız Microsoft Excel programının da son sürüm olması 
gerekmektedir. 2016 ve öncesi Microsoft Excel sürümlerinde başvuru formu 
düzgün çalışmaz.  
 
Başvuru Formunun adı TALEP EDİLEN UNVAN_792_ADI_SOYADI Örn: 
EFIAPgold_792_Alperen_Akharman şeklindedir. Bu dosyayı açarken yukarıda sarı 
boyalı satırda gelen uyarıya dikkat edin. İlk uyarıda beyaz kutucuğun içindeki 
Düzenlemeyi Etkinleştir (Enable Editing) tuşuna tıklayın. SECURITY WARNING yazan 
bir sarı satır daha çıkacak. Bu satırda da İçeriği Etkinleştir (Enable Content) yazan 
beyaz kutucuğa tıklayın. Bunları yapmazsanız, dosyanızı doldururken sürekli hata 
mesajları alırsınız. Örneğin C sayfasında girdiğiniz yarışmaları ctrl-s tuşlarına basarak 
otomatik sıralayamazsınız. Aslında dosyada bir hata yok, siz hata mesajı alıyorsanız ya 
bunları yapmadınız ya da Excel’in son sürümünü kullanmıyorsunuz demektir. Excel’in 
son sürümünü yükleyin ve TALEP EDİLEN UNVAN_792_ADI_SOYADI dosyasını açarken 
muhakkak Enable Editing ve Enable Content kutucuklarına tıklayın.  
 
 
2023 yılı Kasım ayında FIAP unvan başvurusu yapmayı planlıyorsanız, 
başvuru Excel dosyasını indirip, şimdiden C sayfasını ve A sayfasını 
doldurmaya başlamanız tavsiye edilir. Bu şekilde başvurunuzdaki eksikleri 
takip etme imkânınız olur, başvuru tarihinde de tüm bilgileriniz hazır olur. 
Başvurunuzu yapmadan önce https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-
unvanlari-tr sayfasındaki Excel dosyasının son sürümünü indirip, bilgilerinizi 
son sürüme geçirmeyi unutmayın lütfen.    
 

 
FIAP KAYIT NUMARASI ALINMASI 

2019’dan beri başvuru formunda, FIAP Fotoğrafçı Kartı (Life Card) satırının yanında, bir 

de FIAP Kayıt Numarası satırı var. Bu yeni ve FIAP Fotoğrafçı Kartı’ndakinden (Life Card) 

farklı bir numaradır. Henüz bu numarayı almamışsanız, 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-xxxxxxx numarası (7 haneli), FIAP Kayıt Numaranızdır.  

 

http://www.tfsf.org.tr/indir/fiap/FIAP_Unvanlari_Belge_011-2016_T_V17Apr2017.pdf
https://tfsf.org.tr/writable/uploads/fiap-psa-gpu/fiap/DOC_011-2016_T_FIAP_Unvanlari_04Mar2021.pdf
https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-unvanlari-tr
https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-unvanlari-tr
https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-unvanlari-tr
https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-unvanlari-tr
https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-unvanlari-tr
https://www.youtube.com/watch?v=imghsDi8UiQ
https://www.myfiap.net/user/register/fp
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AFIAP BAŞVURUSU: 

 
• TFSF Yönetim Kurulu’nun 27/10/2019 tarihinde almış olduğu karara göre, 

AFIAP başvurusunda bulunabilmek için, aşağıda listelenen “Prestij 
Yarışmalar”dan birine katılmış olmak ve katılımı belgelemek gerekmektedir. 
  - Şinasi Barutçu Kupası 
  - Sami Güner Kupası 
  - Altın Kamera Fotoğraf Yarışması 
  - TFSF Kupası  

• Fotoğrafçı Kart’ına (Life Card) sahip olmak (kart yoksa AFIAP başvurusu 
sırasında Life Card başvurusu yapılamaz). Ancak PayPal hesabınız varsa, 

https://www.myfiap.net/user/register/fp sayfasından her an Life Card 

başvurusu yapılabilir.  
  

• FIAP patronajlı yarışmalardan en az 40 kabul (acceptance)/ ödül 
almış olmak;  
 
Kabul/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 (sayfada ctrl-s basarak sıralı hale getirebilirsiniz).  
**ÖNEMLİ : Aynı fotoğraflar (fotoğrafların Siyah-Beyaz ve renkli halleri) aynı 
isimle yazılacak.   
  

• A sayfasına yazılacak olan 5 farklı eser ve bu 5 eserin her birinin en 
az 3 kabul (acceptance) / ödül almış olması gerekiyor. Turlu (Circuit) 
yarışmalarda birden fazla ödül alan bir fotoğraf, bir ödül olarak sayılır. 
Fotoğraflar JPEG formatında, 10 sıkıştırmalı, uzun kenarı en az 3,600 
piksel olmalıdır. Fotoğraflar muhakkak şu şekilde isimlendirilmelidir: 
eseradi.jpg. Fotoğraflar yarışmalara bu şekilde verilmiş isimlerle katılmış 
olmalıdır. Bir fotoğraf farklı isimlerle FIAP onaylı yarışmalara katılamaz. 
Bu 5 eser, FIAP Başvuru Formu’nun A sayfasına alfabetik sıralı olarak 
yazılacak (bir eseri A sayfasına bir tek kere yazın, her 3 kabulü de yazmayın 
lütfen, başvuru kontrolleri sırasında bu şartın sağlanıp, sağlanmadığına C 
sayfasından da bakılacak). Bu nedenle A sayfasına yazdığınız eserleri C 
sayfasına koyu renkli yazın lütfen. 
 
  

• FIAP Patronajlı “Print” (baskı) yarışmalarında en az birer kabul 
almış 4 farklı eserin başvuru listesinde olması gerekiyor. 
 

https://www.myfiap.net/user/register/fp
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• YUKARIDAKİ BASKI ŞARTI 2021 ve 2022 YILINDA 
KALDIRILMIŞTIR. 
  

• İlk kabul (acceptance) / ödülü başvuru tarihinden en az bir yıl 
öncesinde almış olmak.  
 

• Başvuru ücretini yatırmış olmak.  
 
Başvuru ücreti: 
TFSF’ye bağlı derneklerin üyeleri 15 Kasım 2022’de üyeliklerinin bir yılını 
dolduruyorlarsa ve derneklerine üyelik borçları yoksa 1,500 lira, 
doldurmuyorlarsa veya borçları varsa 1,900 lira ödemelidirler. TFSF’ye bağlı 
olmayan derneklerin üyeleri veya hiçbir derneğe bağlı olmayan fotoğrafçılar 
1,900 lira ödemelidirler. 

 
 

Başvuru süresi içinde, WeTransfer.com üzerinden fiap@tfsf.org.tr 

adresine gönderilmesi gerekenler: (Bu belgeler tek seferde ve birlikte 
gönderilecektir.) 
 

1. Başvuru Excel dosyası. Excel dosyanızı göndermeden önce, 
BaşvurulanUNVAN_792_Isim_Soyadi.xlsm         
Örn:AFIAP_792_Alperen_Akharman olarak tekrar isimlendirin lütfen. 
 

2. Başvuru dosyasının A sayfasına yazdığınız eserler. Eserleri göndermeden 
önce 792_Isim_Soyadi_fotografinadi.jpg olarak isimlendirin 
Örn:792_Alperen_Akharman_Adanada Yasam ve fotoğrafın uzun 
kenarının en az 3,600 piksel olduğunu kontrol edin lütfen.  
 

3. Başvuru dosyasının A sayfasının başvuran tarafından imzalanmış, 
Dernek tarafından kaşelenmiş, imzalanmış (Eğer dernek üyesi değilse 
“Dernek Üyesi değilim” yazacak) kopyasını 
792_Isim_Soyadi_Dossier A.jpg olarak isimlendirin lütfen. 
Örn: 792_Alperen_Akharman_Dossier A 
 

4. Başvuru dosyasının B sayfasının (18 yaş altı olanlar için doldurulması 
gereken B sayfasını sadece 18 yaş altı başvuranlar gönderecektir.) 
başvuran tarafından imzalanmış kopyasını  
792_Isim_Soyadi_Dossier B.jpg olarak isimlendirin lütfen. 
Örn: 792_Alperen_Akharman_Dossier B 
 

5. Prestij yarışmalarından herhangi birisine ait katılım belgesi. 
 

6. Başvuru ücretinin banka dekontu (banka dekontu yoksa başvuru işleme 
alınmayacaktır). 

 
7. Bu kılavuzun en altındaki Başvuru Kontrol Listesi, doldurulmuş ve 

imzalanmış olarak. 
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EFIAP BAŞVURUSU: 

  
• En az bir yıldan beri (bir önceki başvuru döneminden sonra) AFIAP unvanına 

sahip olmak  

  
• FIAP patronajlı yarışmalardan 50 farklı eser ile en az 250 kabul 

(acceptance) / ödül almış olmak;  
Bu 250 kabul (acceptance) / 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 (sayfada ctrl-s basarak sıralı hale getirebilirsiniz). 
 

• AFIAP Unvanı için kullanılandan farklı olan 5 eser. Bu eserlerin hepsinin 
farklı FIAP Patronajlı uluslararası yarışmalarda 3 kabul (acceptance) / ödül 
almış olması ve en az 2 tanesinin iki farklı ülkede bir ödül (acceptance ödül 
sayılmamaktadır) almış olması gerekmektedir. Turlu (Circuit) yarışmalarda 
birden fazla ödül alan bir fotoğraf, bir ödül olarak sayılır.  
Fotoğraflar JPEG formatında, 10 sıkıştırmalı, uzun kenarı en az 3,600 piksel 
olmalıdır. Fotoğraflar muhakkak şu şekilde isimlendirilmelidir: eseradi.jpg. 
Fotoğraflar yarışmalara bu şekilde verilmiş isimlerle katılmış olmalıdır. Bir 
fotoğraf farklı isimlerle FIAP onaylı yarışmalara katılamaz. 
Bu 5 eser, FIAP Başvuru Formu’nun A sayfasına alfabetik sıralı olarak 
yazılacak. Bir eseri A sayfasına bir tek kere yazın, her 3 kabulü de veya 
farklı ülkeyi de yazmayın lütfen. Başvuru kontrolleri sırasında bu şartların 
sağlanıp, sağlanmadığına C sayfasından bakılacak. Bu nedenle A sayfasına 
yazdığınız eserleri C sayfasına koyu renkli yazın lütfen. 
  

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

• YUKARIDAKİ BASKI ŞARTI 2021 ve 2022 YILINDA 
KALDIRILMIŞTIR. 
  

• Başvuru ücretini yatırmış olmak.  
 

 
Başvuru ücreti: 
TFSF’ye bağlı derneklerin üyeleri 15 Kasım 2021’de üyeliklerinin bir yılını 
dolduruyorlarsa ve derneklerine üyelik borçları yoksa 1,500 lira, 
doldurmuyorlarsa veya borçları varsa 1,900 lira ödemelidirler. TFSF’ye bağlı 
olmayan derneklerin üyeleri veya hiçbir derneğe bağlı olmayan fotoğrafçılar 
1,900 lira ödemelidirler. 
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Başvuru süresi içinde, WeTransfer.com üzerinden fiap@tfsf.org.tr 

adresine gönderilmesi gerekenler: (Bu belgeler tek seferde ve birlikte 
gönderilecektir.) 
 

1. Başvuru Excel dosyası. Excel dosyanızı göndermeden önce, 
BaşvurulanUNVAN_792_Isim_Soyadi.xlsm         
Örn:EFIAP_792_Alperen_Akharman olarak tekrar isimlendirin lütfen. 
 

2. Başvuru dosyasının A sayfasına yazdığınız eserler. Eserleri göndermeden 
önce 792_Isim_Soyadi_fotografinadi.jpg olarak isimlendirin 
Örn:792_Alperen_Akharman_Adanada Yasam ve fotoğrafın uzun 
kenarının en az 3,600 piksel olduğunu kontrol edin lütfen.  
 

3. Başvuru dosyasının A sayfasının başvuran tarafından imzalanmış, 
Dernek tarafından kaşelenmiş, imzalanmış (Eğer dernek üyesi değilse 
“Dernek Üyesi değilim” yazacak) kopyasını 
792_Isim_Soyadi_Dossier A.jpg olarak isimlendirin lütfen. 
Örn: 792_Alperen_Akharman_Dossier A 
 

4. Başvuru dosyasının B sayfasının (18 yaş altı olanlar için doldurulması 
gereken B sayfasını sadece 18 yaş altı başvuranlar gönderecektir.) 
başvuran tarafından imzalanmış kopyasını  
792_Isim_Soyadi_Dossier B.jpg olarak isimlendirin lütfen. 
Örn: 792_Alperen_Akharman_Dossier B 
 

5. Başvuru ücretinin banka dekontu (banka dekontu yoksa başvuru işleme 
alınmayacaktır). 
 

6. Bu kılavuzun en altındaki Başvuru Kontrol Listesi, doldurulmuş ve 
imzalanmış olarak. 
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EFIAP Seviyeleri BAŞVURUSU: 

 
• En az bir yıldır (bir önceki başvuru döneminden sonra) EFIAP unvanına sahip 

olmak  
• EFIAP unvanını aldıktan sonra (EFIAP unvan tarihinden önce alınmış 

kabuller ve ödüller bu başvuruda kullanılamaz. Örnek; EFIAP diploma 
tarihi 31 Aralık 2021 olan bir kişi bu tarihten önceki fotoğrafları EFIAP 
başvurusu için kullanmamış olsa bile bir sonraki unvan başvurusunda 
kullanamaz.);   

•   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 (sayfada ctrl-s basarak sıralı hale getirebilirsiniz).   

• 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. 

Fotoğraflar JPEG formatında, 10 sıkıştırmalı, uzun kenarı en az 3,600 
piksel olmalıdır. Fotoğraflar muhakkak şu şekilde isimlendirilmelidir: 
eseradi.jpg  
Fotoğraflar yarışmalara bu şekilde verilmiş isimlerle katılmış olmalıdır. Bir 
fotoğraf farklı isimlerle FIAP onaylı 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 A sayfasına alfabetik sıralı olarak 
yazılacak. Bir eseri A sayfasına bir tek kere yazın, her kabulü veya farklı 
ülkeyi yazmayın lütfen. Başvuru kontrolleri sırasında bu şartların sağlanıp, 
sağlanmadığına C sayfasından bakılacak. Bu nedenle A sayfasına yazdığınız 
eserleri C sayfasına koyu renkli yazın lütfen. 
 
 
 



FIAP Unvanları Başvuru Kılavuzu   Son güncelleme: 05 Kasım 2022 

 
8 

• Başvuru ücretini yatırmış olmak.  
 
Başvuru ücreti: 
TFSF’ye bağlı derneklerin üyeleri 15 Kasım 2021’de üyeliklerinin bir yılını 
dolduruyorlarsa ve derneklerine üyelik borçları yoksa 1,500 lira, 
doldurmuyorlarsa veya borçları varsa 1,900 lira ödemelidirler. TFSF’ye bağlı 
olmayan derneklerin üyeleri veya hiçbir derneğe bağlı olmayan fotoğrafçılar 
1,900 lira ödemelidirler. 
 
Başvuru süresi içinde, WeTransfer.com üzerinden fiap@tfsf.org.tr 
adresine gönderilmesi gerekenler: (Bu belgeler tek seferde ve birlikte 
gönderilecektir.) 
 

1. Başvuru Excel dosyası. Excel dosyanızı göndermeden önce, 
BaşvurulanUNVAN_792_Isim_Soyadi.xlsm         
Örn:EFIAPgold_792_Alperen_Akharman olarak tekrar isimlendirin 
lütfen. 
 

2. Başvuru dosyasının A sayfasına yazdığınız eserler. Eserleri göndermeden 
önce 792_Isim_Soyadi_fotografinadi.jpg olarak isimlendirin 
Örn:792_Alperen_Akharman_Adanada Yasam ve fotoğrafın uzun 
kenarının en az 3,600 piksel olduğunu kontrol edin lütfen.  
 

3. Başvuru dosyasının A sayfasının başvuran tarafından imzalanmış, 
Dernek tarafından kaşelenmiş, imzalanmış (Eğer dernek üyesi değilse 
“Dernek Üyesi değilim” yazacak) kopyasını 
792_Isim_Soyadi_Dossier A.jpg olarak isimlendirin lütfen. 
Örn: 792_Alperen_Akharman_Dossier A 
 

4. Başvuru dosyasının B sayfasının (18 yaş altı olanlar için doldurulması 
gereken B sayfasını sadece 18 yaş altı başvuranlar gönderecektir.) 
başvuran tarafından imzalanmış kopyasını  
792_Isim_Soyadi_Dossier B.jpg olarak isimlendirin lütfen. 
Örn: 792_Alperen_Akharman_Dossier B 

 
5. Başvuru ücretinin banka dekontu (banka dekontu yoksa başvuru işleme 

alınmayacaktır). 
 

6. Bu kılavuzun en altındaki Başvuru Kontrol Listesi, doldurulmuş ve 
imzalanmış olarak. 
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DİKKAT: 
FIAP Başvuru Formu Excel dosyasını gönderirken dosyayı 
Başvurulan Unvan_792_Isim_Soyadi olarak tekrar 
isimlendirin  
(örnek: EFIAPgold_792_Alperen_Akharman.xlsm). 
 
A sayfasına yazdığınız fotoğrafları göndermeden önce 
792_Isim_Soyadi_fotografinadi.jpg olarak yeniden 
isimlendirin. 
 
Başvuru dosyasının A sayfasını göndermeden önce 
792_Isim_Soyadi_Dossier A.jpg olarak isimlendirin lütfen. 
 
2. Başvuru dosyasının B sayfasını göndermeden önce 
792_Isim_Soyadi_Dossier B.jpg olarak isimlendirin lütfen. 
 
 
FIAP Başvuru Formu Excel dosyasında 
formüller, makro yazılımlar ve gizli sayfalar 
mevcuttur. Microsoft Excel’in son sürümü 
dışında bir yazılım ile bunlar çalışmayacaktır. 
Sorun yaşarsanız, önce Microsoft Excel’in 
son sürümünü kullandığınızdan emin olunuz. 
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MFIAP BAŞVURUSU: 

   
• EFIAP unvanını en az 3 yıl önceden almış olmak,  

• Başvuru ücretini yatırmış olmak.  

 
Başvuru ücreti: 

 
TFSF’ye bağlı derneklerin üyeleri 15 Kasım 2021’de üyeliklerinin bir yılını 
dolduruyorlarsa ve derneklerine üyelik borçları yoksa 2600 lira, doldurmuyorlarsa 
veya borçları varsa 3000 lira ödemelidirler. TFSF’ye bağlı olmayan derneklerin üyeleri 
veya hiçbir derneğe bağlı olmayan fotoğrafçılar 3000 lira ödemelidirler. 
 

• Başvuru süresi içinde, WeTransfer.com üzerinden fiap@tfsf.org.tr 
adresine gönderilmesi gerekenler:  
 

1. Başvuru Excel dosyası. Excel dosyanızı göndermeden önce,         
MFIAP _792_Isim_Soyadi.xlsm olarak tekrar isimlendirin lütfen. 
 

2. Portfolyonuzda yer alan eserleri göndermeden önce önüne 
792_Isim_Soyadi_ koyarak 1 den 20’ye kadar isimlendirin ve 
fotoğrafın uzun kenarının en az 3,600 piksel olduğunu kontrol edin 
lütfen. Örn: 792_Isim_Soyadi_1 
 

3. Başvuru dosyasının A sayfasının başvuran tarafından imzalanmış, 
Dernek tarafından kaşelenmiş, imzalanmış (Eğer dernek üyesi değilse 
“Dernek Üyesi değilim” yazacak) kopyasını 
792_Isim_Soyadi_Dossier A.jpg olarak isimlendirin lütfen. 
 

4. Başvuru dosyasının B sayfasının (18 yaş altı olanlar için doldurulması 
gereken B sayfasını sadece 18 yaş altı başvuranlar gönderecektir.) 
başvuran tarafından imzalanmış kopyasını  
792_Isim_Soyadi_Dossier B.jpg olarak isimlendirin lütfen. 

 
 

5. Başvuru dosyasının C sayfasının başvuran tarafından imzalanmış 
kopyasını 792_Isim_Soyadi_Dossier C.jpg olarak isimlendirin lütfen. 

 
6. Başvuru ücretinin banka dekontu (banka dekontu yoksa başvuru işleme 

alınmayacaktır). 
 

 
• MFIAP dosyasının aslı (2kg’dan az olmalıdır) başvuru tarihi sona erdikten bir 

hafta sonra TFSF Merkezine kurye ile gönderilmelidir. Dosyanın elektronik 
kopyası fiap@tfsf.org.tr adresine başvuru süresi içinde gönderilmelidir. 
 

• 2021 ve 2022 YILINDA, YUKARIDA SÖZÜ GEÇEN BASILI BAŞVURU 
DOSYASI GÖNDERİLME ŞARTI KALDIRILMIŞTIR. 

• Bunun yerine, dosyada verilmesi gereken tüm fotoğraflar, MFIAP 
başvuru formu ile fiap@tfsf.org.tr adresine email ile gönderilmelidir. 
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ESFIAP BAŞVURUSU: 
  

FIAP’a uzun yıllar boyunca olağanüstü hizmetlerde bulunmuş kişiler, özgeçmiş 
dosyası ile başvuru yapabilir. Başvuru ücretsizdir. 
Dosyanın elektronik kopyası fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecektir. 

 

 

 

HONEFIAP BAŞVURUSU: 
  

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. 

 

 
 

 
BAŞVURU ÜCRETLERİ: 

 

Her unvan için gerekli başvuru ücreti, o unvanın altında belirtilmiştir.  Unvan başvurusu 

sırasında, başvuru ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir. Başvuru dosyasıyla 

beraber ücret dekontunu göndermeyenlerin başvurusu işleme alınmayacaktır! 

 

 

Ödemelerin yapılacağı hesap adı ve numarası: 

  Hesap Adı : Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 

  Garanti Bankası Çankaya Şubesi 
  IBAN : TR54 0006 2000 1810 0006 2920 10 

 
 
FIAP UNVAN BAŞVURUSUNDA BULUNANLARIN YENİ 
UNVANLARININ LIFE CARD’LARINA YAZILMASI 

 
 
1 Ocak 2021’den itibaren, yeni unvan yazılı Life Card’lar, FIAP tarafından ücretsiz 
gönderilecektir.  
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Derneklerin Yapacağı İşlemler: 

 
En erken 26 Kasım (daha önce değil) en geç 30 Kasım’da, 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. 

 

A sayfasında dernek kaşenizi basmadan ve imzalamadan önce, muhakkak 

başvuranın derneğinize üye olma tarihini ve aidat borcu olup, olmadığını 

kontrol edin. TFSF üyesi derneklerde üyelik tarihinin olmadığı başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

  

Başvuruların kapanmasından sonraki on gün içinde ilk incelemeler yapılıp, hata 

bulunursa başvuranlardan düzeltme istenebileceğinden, 26 Kasım’dan önce A 

ve B sayfalarını TFSF’ye göndermemeniz gerekir. 

 

 

 

Dernek üyesi olmayanların yapacakları: 
 

A sayfasında dernek adının olduğu bölgeye “Dernek üyesi değilim” yazılacak. 

26 Kasım – 30 Kasım arasında Başvuru Formunuzun imzalı A ve B sayfalarını 

Ankara’ya, TFSF Sekreterliğine gönderin. 

 

 

 

Gönderileriniz için adres bilgisi: 

 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu  

İzmir Cad. Sümer 1 Sk. 14/1-2 Kızılay 

Ankara / Türkiye 

Telefon: +90 312 418 8373 
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Bilgi için: 
 

TFSF FIAP TEMSİLCİSİ ALPEREN AKHARMAN’ın İŞ AKIŞI 
 

Unvan başvurusunda bulunan kişinin WeTransfer.com ile gönderdiği başvuru dosyasını Alperen 

AKHARMAN indirdiği zaman, WeTransfer.com sitesinden başvuran kişiye bir onay email’i gider. Böylece 

başvurunun ulaştığı onaylanmış olur. İş yoğunluğuna göre, Alperen AKHARMAN’ın dosyayı indirmesi 

birkaç gün sürebilir. Ancak bir hafta geçtikten sonra WeTransfer’den indirme onay emaili gelmemişse, 

lütfen fiap@tfsf.org.tr adresine email atarak, sorunu bildirin. WeTransfer ile gönderiminizi yaptıktan 

sonra henüz bir hafta geçmemişse, lütfen başvurunuzun indirilmesini soran mesajlar göndermeyin.  

Başvurular sona erdikten sonraki 5 gün içinde Alperen AKHARMAN, başvuruların FIAP tarafından 

belirlenmiş kurallara uyup, uymadığını tek tek inceler. Bu 5 gün içinde size başvurunuzun durumunu 

bildiren bir email gönderir. Başvurunuzda bir sorun görürse düzeltme ister. 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.  

Düzeltme talepleri 25 Kasım’da tamamlanır.  

Derneğiniz 26 Kasım’dan önce basılı A ve B sayfalarını TFSF’ye göndermemelidir! 

Bütün bu işlemler bittikten sonra, başvuru listesi, fotoğraflar, Excel tabloları WeTransfer ile, basılı imzalı 

Excel tablo kopyaları (Alperen AKHARMAN tarafından da onaylanmış 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 Alperen AKHARMAN, FIAP ve başvuran kişiler ile yazışarak açıklama, düzeltme ile 

sorunları gidermeye çalışır. Bu aşamadan sonra hala reddedilen başvurular için Alperen AKHARMAN, 

başvuran kişilere email ile bilgi verir.  

Kabul edilen başvuruların belgeleri TFSF’ye vardıktan sonra başvuru listesi ile karşılaştırılır ve unvan 

belgeleri ve rozetleri TFSF tarafından başvurudaki adrese gönderilir.  

 

Alperen AKHARMAN, TFSF sitesinde https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-unvanlari-tr linkindeki FIAP 

UNVANLI FOTOĞRAFÇILARIMIZIN LİSTESİ’ni günceller. 

 

NOT: Alperen AKHARMAN’a soracağınız tüm soruları fiap@tfsf.org.tr adresine göndermenizi rica 

ederim. Sosyal medya (WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, Instagram vb) ve telefonla sorulan 

sorulara cevap verilmeyecektir. Burada amaç, hem yazılı olarak soru ve cevapları kayıt altına almak, hem de 

yazılı olmayan cevaplardan doğabilecek yanlış anlamaları önlemektir. 

 
 

BAŞVURU KONTROL LİSTESİ 
 

https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-unvanlari-tr
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Excel formunda aşağıdakileri yaptığınızı kontrol edin ve kontrolden sonra yandaki kutucuğu 

işaretleyin 

 

A sayfasında: 

Talep edilen unvan kutudan seçilerek girildi   ☐    

Başvuru tarihi girildi       ☐ 

Cinsiyet seçildi       ☐ 

Soyadı ve Adı girildi       ☐ 

Doğum tarihi girildi       ☐ 

Adres, Posta Kodu, Şehir girildi     ☐ 

E-mail adresi girildi       ☐ 

Cep telefonu numarası girildi      ☐ 

Life Card Numarası girildi      ☐ 

FP Number girildi       ☐ 

Gönderilecek eserlerin isimleri girildi    ☐ 

Gönderilecek eserlerin ödülleri girildi    ☐ 

Gönderilecek eserlerin ülkeleri kutudan seçilerek girildi  ☐ 

Derneğin Kısa Adı yazıldı      ☐ 

Derneğin tam adı yazıldı      ☐ 

 

B sayfasında: 

İmza yeri girildi       ☐ 

İmza tarihi girildi       ☐ 

 

C sayfasında: 

Başvuru için gereken eserlerin isimleri girildi   ☒ 

Başvuruda kullanılan eserlerin hangi yarışmadan oldukları girildi ☐ 

Başvuruda kullanılan eserlerin ülkeleri kutudan seçilerek girildi ☐ 

Başvuruda kullanılan eserlerin FIAP yarışma numarası girildi ☐ 

Ödül veya acceptance yazıldı (boş bırakmayın)   ☐ 

Digital veya baskı seçimi x girilerek yapıldı (boş bırakmayın) ☐ 

 

☐  A sayfasına yazılan fotoğrafların her birinin uzun kenarının en az 3,600 piksel olduğu kontrol 

edildi. 

☐ A sayfasına yazılan fotoğraflar başvuru dosyasına eklendi, fotoğraf dosyalarının isimleri 

792_Isim_Soyadi_fotografinadi.jpg olarak kaydedildi.   

☐ Excel dosyası gönderilmeden önce dosya adı 792_Isim_Soyadi_UNVAN.xlsm olarak değiştirilip, 

kaydedildi. 

☐  WeTransfer sayfasında konu kısmına 792_Isim_Soyadi_UNVAN yazılarak, fiap@tfsf.org.tr 

adresine şu belgeler gönderiliyor: 

 ☐ Başvuru Excel dosyası.  
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☐ Başvuru dosyasının A sayfasına yazdığınız eserler.  

☐ Başvuru dosyasının A sayfasının başvuran tarafından imzalanmış, Dernek tarafından kaşelenmiş, 
imzalanmış kopyası 
☐ Başvuru dosyasının B sayfasının başvuran tarafından imzalanmış kopyası 

☐ Başvuru ücretinin banka dekontu 

☐ Bu Başvuru Kontrol Listesi     

 


