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FIAP ÜNVANLARI
ÖNEMLİ: Bu belge 2006/303 E nolu belgenin yerini almıştır. Görsel-işitsel sanatlardaki
ünvanlar için 2002/300 E nolu dökümana bakınız.
1.

GENEL ŞARTLAR

1.1. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), fotoğrafçılık alanının önde gelen isimlerini
onurlandırmak için aşağıdaki ünvanları yaratmıştır:
•

Sanatsal çalışmaları ile bilinen fotoğraf sanatçıları için:
Artist (Sanatçı) FIAP
Excellence (Mükemmellik) FIAP
Excellence FIAP Bronz
Excellence FIAP Gümüş
Excellence FIAP Altın
Excellence FIAP Platin
Master (Usta) FIAP

•

AFIAP
EFIAP
EFIAP/b
EFIAP/s
EFIAP/g
EFIAP/p
MFIAP

Çalışma ya da başarılarıyla FIAP’ın ya da genel olarak fotoğrafcılık sanatının gelişimine
katkıda bulunan sanatçılar için:
Sunulan Hizmetler için Excellence FIAP
Honorary Excellence (Şeref) FIAP

ESFIAP
HonEFIAP

1.2. Sadece, FIAP’a bağlı ve yıllık üyelik ücretlerini ödemiş olan ulusal federasyonlar üyelerini
ünvanlar için aday gösterebilir. FIAP’a gönderilen belgelerin kontrolünden bu federasyonlar
sorumludur. Tüm başvuruların FIAP tarafından belirlenmiş formlar ile yapılması ve ulusal
federasyondan bir yetkilinin tüm başvuruları imzalaması gerekmektedir. Ayrıca formların
FIAP resmi dillerinden birinde hazırlanması ve doldurulması zorunludur.
1.3. FIAP’a bağlı bir ulusal federasyonu bulunmayan ülkelerin adayları, adaylıklarını başka bir
ülkenin ulusal federasyonu veya bir IRFIAP (FIAP Bölgesel Üyeleri) ya da ILFIAP (FIAP
Yerel Üyeleri) üyesi vasıtasıyla koyabilirler.
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1.4. Adaylar arasında amatör ya da profesyonel ayrımı yapılmamaktadır. Yaş sınırı yoktur.
Baskılar ya da projekte edilen görüntüler arasında bir fark gözetilmemektedir.
1.5. FIAP ünvanı verilmesi ile ilgili son karar FIAP’a aittir. Başvurular FIAP Yönetim Kurulu
üyeleri ya da bunların belirleyeceği önemli sanatçılardan oluşan bir komisyon tarafından
incelenir. Kararlar salt çoğunluk ile alınır ve itiraz edilemez. HonEFIAP ünvanı verilmesi
durumunda ise kararın oybirliği ile alınması gerekmektedir. Komisyonun tam bağımsızlığı
için üyelerin isimleri açıklanmamaktadır.
1.6. FIAP ünvanı bir hak değil, ayrıcalık olarak değerlendirilir.
1.7. FIAP ünvanlarının tümü yaşam boyu geçerlidir. Ünvan sahipleri, sahip oldukları ünvanın
(ların) baş harflerini isimleri ile birlikte kullanma hakkına sahiptirler. Bir FIAP ünvan
sahibinin, FIAP ya da FIAP’a bağlı bir ulusal federasyona karşı ciddi bir suç işlemesi
halinde, sözkonusu ünvanı FIAP Yönetim Kurulu tarafından geri alınabilir. Böyle bir
durumda itiraz hakkı yoktur.
1.8. İki farklı kategoriden ünvana (“fotoğraf” ve “sunulan hizmetler”) sahip olan kişiler sadece
daha yüksek olan ünvanı kullanırlar. Ancak “EFIAP Dereceleri” ve MFIAP ünvanları birlikte
kullanılabilir.
2.

AFIAP ÜNVANI

2.1. “Artist FIAP” (AFIAP) ünvanı, kazanılabilecek ilk sanatsal ünvandır. Bu ünvan; sanatsal
becerileri, tekniği ve yarattığı eserleri FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda kabul edilmiş
fotoğraf sanatçılarına verilir.
2.2. Bu ünvana aday olan sanatçının:
a) FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 1 (bir) yıldır başarıyla yer almış olması,
dolayısıyla ilk FIAP kabulünün en az bir yıl önce gerçekleşmiş olmalıdır.
b) En az 5 (beş) farklı ülkede FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 10 (on)
yarışmada sergileme/ödül almış olmalıdır (Circuit tek yarışma sayılacaktır).
c) FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 10 (on) farklı eseri ile en az 30 (otuz)
kez sergileme/ödül almış olması gerekmektedir.
2.3. AFIAP ünvan adayının aşağıdaki belgelerle başvuru yapması gerekmektedir:
a) FIAP tarafından belirlenmiş eksiksz başvuru formları (FIAP ve TFSF web sayfasından
indirilebilir, Bkz. 9.1).
b) Adayın en az 5 (beş) en çok 10 (on) adet fotoğraf çalışması (siyah/beyaz baskı, renkli
baskı, ya da karışık). Sunulan eserlerin hepsinin FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda
sergileme/ödül almış olması gerekmektedir.
2.4. AFIAP ünvan başvurusunda aşağıdaki prosedür izlenmelidir:
a) AFIAP/EFIAP için ünvan başvuru formları (A, B, C, D, E ve F sayfaları) tam ve eksiksiz
olarak doldurulup çıktılar imzalanmış olarak FIAP Ünvanlar Merkezi ve FIAP
Koleksiyonlar Merkezine, eğer mümkün ise bütün dökümanlar elektronik ortamda eposta
ile her iki servise de gönderilmelidir.
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b) Çalışmalar FIAP Koleksiyonlar Merkezine gönderilmelidir.
c) Katkı payı FIAP Saymanına gönderilmelidir.
2.5. AFIAP ünvanını alan adaya bir sertifika ve yeşil bir rozet verilecektir.
3.

EFIAP ÜNVANI

3.1. “Excellence (Mükemmellik) FIAP” (EFIAP) ünvanı; mükemmel bir tekniğinin olmasının
yanısıra pek çok eseri ile FIAP patronajlı bir çok uluslararası yarışmaya kabul edilmiş olan
fotoğraf sanatçılarına verilir.
3.2. Bu ünvana aday olan sanatçı:
a) AFIAP ünvanına sahip olmalıdır. Bu ünvana başvuru, AFIAP ünvanı alındıktan bir yıl
sonra yapılabilir (Sertifika tarihi bağlayıcıdır).
b) En az 15 (onbeş) farklı ülkede FIAP patronajlı en az 30 (otuz) uluslararası yarışmada
sergileme/ödül almış olmalıdır (Circuit tek salon sayılacaktır).
c) FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 50 (elli) farklı eseri ile en az 150
(yüzelli) kez sergileme/ödül almış olması gerekmektedir.
3.3. EFIAP ünvan adayının aşağıdaki belgelerle başvuru yapması gerekmektedir:
a) FIAP tarafından belirlenmiş eksiksz başvuru formları (FIAP ve TFSF web sayfasından
indirilebilir, Bkz. 9.1).
b) Adayın, AFIAP için sunduklarından farklı olmak üzere, en az 5 (beş) en çok 10 (on) adet
fotoğraf çalışması (siyah/beyaz baskı, renkli baskı, ya da karışık). Sunulan eserlerin hepsi
FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda sergileme/ödül almış olması gerekmektedir.
3.4. EFIAP ünvan başvurusunda aşağıdaki prosedür izlenmelidir:
a) AFIAP/EFIAP için ünvan başvuru formları (A, B, C, D, E ve F sayfaları) tam ve eksiksiz
olarak doldurulup çıktılar imzalanmış olarak FIAP Ünvanlar Merkezi ve FIAP
Koleksiyonlar Merkezine, eğer mümkün ise bütün dökümanlar elektronik ortamda eposta
ile her iki servise de gönderilmelidir.
b) Çalışmalar FIAP Koleksiyonlar Merkezine gönderilmelidir.
c) Katkı payı FIAP Saymanına gönderilmelidir.
3.5. EFIAP ünvanını alan adaya bir sertifika ve kırmızı bir rozet verilecektir.
4.

EFIAP DERECELERİ

4.1. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu; EFIAP ünvanı almış, FIAP patronajlı uluslararası
yarışmalara aktif bir biçimde katılan ve bu şekilde yeni sanatsal çalışmalarıyla fotoğraf
sanatının gelişimine katkıda bulunan fotoğraf sanatçılarını onurlandırmak için dört ayrı
EFIAP derecesi belirlemiştir.
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Excellence FIAP Bronz
Excellence FIAP Gümüş
Excellence FIAP Altın
Excellence FIAP Platin

EFIAP/b
EFIAP/s
EFIAP/g
EFIAP/p

4.2. “EFIAP Derecelerine” aday olan sanatçının:
a) EFIAP ünvanına ya da EFIAP derecelerinden birine en az bir yıldır sahip olması
(Sertifika tarihi bağlayıcıdır).
b) EFIAP ünvanı kazanılan tarihten sonra FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda:
EFIAP/b için
EFIAP/s için
EFIAP/g için
EFIAP/p için

en az 25 farklı eserle
en az 50 farklı eserle
en az 100 farklı eserle
en az 200 farklı eserle

75 kabul
150 kabul
300 kabul
600 kabul

almış olması gerekmektedir.
4.3. “EFIAP Dereceleri” için adayın aşağıdaki belgelerle başvuru yapması gerekmektedir:
a) FIAP tarafından belirlenmiş eksiksz başvuru formları (FIAP ve TFSF web sayfasından
indirilebilir, Bkz. 9.1).
b) Aşağıda belirtilen fotoğraflar:
EFIAP Bronz için
EFIAP Gümüş için
EFIAP Altın için
EFIAP Platin için

herbiri farklı ülkede
herbiri farklı ülkede
herbiri farklı ülkede
herbiri farklı ülkede

3 ödül almış fotoğraf
4 ödül almış fotoğraf
5 ödül almış fotoğraf
6 ödül almış fotoğraf

Bu fotoğrafların diğer ünvanlar için sunulanlardan farklı olması gerekmektedir.
4.4. Her yıl yalnızca bir EFIAP derecesi için başvurulabilir ve bu derecelere sırayla ulaşılabilir.
(Bronz, Gümüş, Altın ve Platin)
4.5. Toplam başarıya esasına dayanan “EFIAP Dereceleri” ünvanı MFIAP ünvanından farklıdır.
Her iki ünvana da sahip olan bir fotoğraf sanatçısı iki ünvanı birlikte kullanabilir. MFIAP
ünvanına sahip olan bir fotoğraf sanatçısı “EFIAP Derecelerine” başvurabilir.
4.6. “EFIAP Dereceleri” başvurusunda aşağıdaki yol izlenmelidir:
a) Başvuru formları (A, B, C ve D sayfaları) tam ve eksiksiz olarak doldurulup çıktılar
imzalanmış olarak FIAP Ünvanlar Merkezi ve FIAP Koleksiyonlar Merkezine, eğer
mümkün ise bütün dökümanlar elektronik ortamda eposta ile her iki servise de
gönderilmelidir.
b) Çalışmalar FIAP Koleksiyonlar Merkezine gönderilmelidir.
c) Katkı payı FIAP Saymanına gönderilmelidir.
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4.7. EFIAP Derecesi alan adaya bir sertifika ve her derece için bir ek parçası olan kırmızı bir
rozet verilecektir. (EFIAP/b için bronz rengi, EFIAP/s için gümüş rengi, EFIAP/g için altın
rengi ve EFIAP/p için siyah-platin rengi).
5.

MFIAP ÜNVANI

5.1. “Master FIAP” (MFIAP) ünvanı bir fotoğraf sanatçısına fotoğraf sanatı dalındaki tüm
başarıları göz önünde bulundurularak verilir. MFIAP, fotoğrafçılıktaki kişisel başarılardan
dolayı verilen FIAP ünvanları arasında AFIAP ve EFIAP’dan sonraki üçüncü aşamadır.
Başvuru için adayın en az bir yıldır EFIAP ünvanına sahip olması gerekmektedir (Sertifika
tarihi bağlayıcıdır).
5.2. MFIAP ünvan adayının aşağıdaki belgelerle başvuru yapması gerekmektedir:
a) FIAP tarafından belirlenen biçimde ve FIAP resmi dillerinden birinde hazırlanmış bir
özgeçmiş.
b) Birden yirmiye kadar numaralanmış 20 (yirmi) adet fotoğraftan oluşan bir portfolyo
(siyah/beyaz ya da renkli baskılar). Baskılar 30x40 cm boyutlarında olmalıdır. Sunumun
portfolyo şeklinde olması gerekmektedir. Tüm portfolyonun ağırlığı 2 kilogramı
geçmemelidir.
Bu koleksiyon kavram, gerçekleştirilme ve sunum anlamında bir bütünlük içersinde
olmalıdır.
c) FIAP’ın resmi dillerinden biri ile, fotoğraf sanatcısının konu ve yaratıcı düşüncesini
belirten bir giriş metni yazılmalıdır.
d) Katkı payı FIAP Saymanına gönderilmelidir.
5.3. FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda kazanılan sergileme ve ödüllerin belirtildiği bir
listeye gerek yoktur ve bu liste dikkate alınmayacaktır.
5.4. MFIAP başvuruları (5.2.’de belirtilen basılı belgeler) imzalandıktan sonra FIAP Genel
Sekreterliği’ne ve eğer mümkün ise dökümanlar elektronik ortamda eposta ile her iki servise
de gönderilmelidir.
5.5. Çalışmalar, A, B formları ve sunuş metni ile birlikte Paris’deki FIAP Başkanlığı’na
gönderilmelidir.
5.6. Portfolyolar FIAP Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarından birinde incelenir. FIAP
Yönetim Kurulu bir uzmanın tavsiyesine başvurabilir. MFIAP ünvanı FIAP Yönetim
Kurulunun salt çoğunluk kararı ile verilir. MFIAP ünvanının verilmemesi halinde adaya red
nedeni yazılı olarak bildirilir.
5.7. Sanatçının portfolyosu kabul edildiği takdirde eserler FIAP’a ait olur. MFIAP ünvan
sahiplerinden toplanmış olan eserler FIAP sergilerinde veya FIAP yararına düzenlenen diğer
etkinliklerde kullanılabilecektir. MFIAP ünvanını alan adayların, orijinal görüntülerin kötü
olması durumunda FIAP’ın eserlerin orjinalini tekrardan elde edebilmesi için dijital
koleksiyonunu bir CD içinde FIAP’a iletmelidir. CD’deki bu koleksiyonun Adobe
Photoshop yazılımı ile okunması mümkün olmalıdır.
5.8. MFIAP ünvanını alan adaya bir sertifika ve sarı bir rozet verilecektir.
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6.

ESFIAP ÜNVANI

6.1. “Sunulan Hizmetler için Excellence FIAP” ünvanı (ESFIAP) uzun süre FIAP yararına
sıradışı hizmetler veren kişilere verilir.
6.2. AFIAP, EFIAP ve MFIAP ünvanlarının sahipleri de koşulları uygun olmaları halinde
ESFIAP ünvanına aday gösterilebilirler.
6.3. ESFIAP ünvanı için başvuru dosyasının adayın özgeçmişini ve sunulan hizmetlerin ayrıntılı
bir açıklamasını içermesi gerekmektedir. Başvurunun FIAP tarafından hazırlanan bir form
ile ve FIAP’ın resmi dillerinden birinde yapılması gerekmektedir. Başvuru FIAP Genel
Sekreterliğine yapılmalıdır.
6.4. ESFIAP ünvanını alan adaya bir sertifika ve siyah bir rozet verilecektir.
6.5. ESFIAP ünvanı başvuruları için ücret alınmamaktadır.
7.

HonEFIAP ÜNVANI

7.1. “Honorary Excellence FIAP” (HonEFIAP) ünvanı Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu
tarafından ESFIAP ünvanı sahibine verilebilecek en büyük onur ödülüdür. Bu ödüle sahip
olan yaşayan kişilerin sayısı FIAP Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş kısıtlı bir sayıdan
ibarettir.
7.2. HonEFIAP ünvanı FIAP Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu karar için Kurulun oy birliği
gerekmektedir.
7.3. Fotoğrafçılık ve fotoğraf sanatının uluslararası yapısına sağlanan her türlü üstün katkı ve
FIAP’ın gelişmesine katkıda bulunan her türlü sıradışı hizmet dikkate alınacaktır.
7.4. HonEFIAP ünvanı için başvuru dosyasının adayın özgeçmişini ve adaylığa gerekçe olan
hizmetlerin ayrıntılı bir açıklamasını içermesi gerekmektedir. Başvurunun FIAP tarafından
hazırlanan bir form ile ve FIAP’ın resmi dillerinden birinde yapılması gerekmektedir.
Başvurunun FIAP Genel Sekreterine gönderilmesi gerekmektedir.
7.5. HonEFIAP ünvanı başvuruları için ücret alınmamaktadır.
7.6. HonEFIAP Başvuruları FIAP Yönetim Kurulunun olağan toplantılarından birinde
incelenecektir.
7.7. HonEFIAP ünvanını alan adaya bir sertifika ve beyaz bir rozet verilecektir.
8.

ÖNEMLİ BİLGİLER

8.1. FIAP Fotoğrafçı Yaşam Kartı
FIAP ünvan adaylarının FIAP Fotoğrafçı Yaşam Kartına sahip olması gerekmektedir. Yeni
bir ünvanı başvurusunda adayın bir adet fotoğrafını ve mevcut kart numarasını göndermesi
halinde Fotoğrafçı Yaşam Kartı ücretsiz olarak yenilenecektir.
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8.2. FIAP patronajlı farklı uluslararası yarışmalarda ya da FIAP Bienallerinde sergilenen bir
eserin her defasında aynı adı taşıması gerekmektedir.
8.3. Seri baskıların ya da yansıtılan görüntülerin kabulü tek 1 (bir) kabul sayılmaktadır.
8.4. FIAP bieneallerine katılım FIAP ünvanlarında göz önünde bulundurulacaktır.
8.5. AFIAP ve EFIAP ünvanları için gereken kabullerin en fazla %20’si FIAP patronajlı
uluslararası genç yarışmalarından olabilir; geri kalan %80 ise herkese açık diğer
yarışmalardan olmalıdır.
8.6. Ulusal federasyonlar, makul sınırlar içinde kalındığı sürece AFIAP ve EFIAP ünvan
başvuruları için ulusal şartlar koyma hakkına sahiptirler.
Eğer gerekli sayıdaki kabul oluşursa unvan başvuruları, çalışmalar ek bir değerlendirmeye
tabii tutulmaksızın FIAP’a yönlendirilmelidir.
8.7. Başvuru Ücreti:
Her AFIAP, EFIAP, EFIAP seviyeleri veya MFIAP başvuruları için FIAP saymanına bir
katkı payı ödenecekdir. Bu pay FIAP Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu ücret
içerisinde başvuru inceleme ile kabul edildiği takdirde verilecek sertifika ve rozetin sanatçıya
ulaştırılması gideri bulunmaktadır.
Sertifika ve rozet ancak FIAP saymanı başvuru ücretini aldıktan sonra gönderilecektir.
8.8. Başvurusu kabul edilmeyen bir aday bir sonraki yıl muhtemelen yeni bilgiler ve diğer
fotoğraf çalışmalarını da ekleyerek başvurusunu yenileyebilir. Adayın yeniden başvuru
yapması halinde başvuru ücreti yeniden ödenecektir.
8.9.

FIAP’a gönderilen tüm fotoğraf çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin
sunulması gerekmektedir:
• Adayın adı, soyadı, adresi ve ülkesi
• Eserin adı ve fotoğrafın çekildiği yıl
• Çekildiği yer ile ilgili bilgi
• İstenilen “FIAP ünvanı” ile ilgili bilgi ve sanatçının imzası
Tüm bu bilgilerin kitap harfleri ile okunaklı yazılması gerekmektedir.

8.10. Aday tarafından sunulan tüm fotoğraf çalışmalarının yanında FIAP patronajlı uluslararası
yarışmalarda kazanılan sergileme, madalya ve sertifikaların bir listesinin bulunması
gerekmektedir (Başvuru dosyasındaki D sayfası). Tüm kabullerin ulusal federasyonlarca
doğrulanması gerekmektedir.
8.11. Dijital yarışmalarada kazanılan sergileme/ödüller FIAP ünvanları için dikkate
alınmaktadır. Ancak gönderilen çalışmalar göz önüne alındığında FIAP yalnızca iyi kalitede
olan fotoğrafları kabul etmektedir (uzun kenarı en az 2400 piksele denk gelen çıktılar).
8.12. Çerçevelenmemiş baskılar 30 x 40 cm boyutlarında olmalı, daha küçük boyuttalarsa 30 X
40 cm olacak şekilde ince paspartulanmış olarak hazırlanmalıdır. Toplam ağırlığı (fotoğraf ile
çerçevenin) 90 gramı geçmemelidir.
8.13. Ünvan verilsin veya verilmesin, gönderilen çalışmalar FIAP’ın malı olur. Bu çalışmalar
FIAP mirasının bir parçası olacaktır ve koleksiyonlarda kullanılabilecektir.
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9. PRATİK BİLGİLER
9.1. Excel formatındaki Başvuru formları FIAP’ın web sayfasından (www.fiap.net →
distinctions (ünvanlar) ) indirilerek başvuran tarafından “kopya / yapıştır” ile doldurulabilir.
Elektronik olarak gönderilecek bu formlar sayesinde FIAP istenilen bilgileri hatasız olarak
elde edebilecektir.
9.2. Ulusal federasyonların başvuruları derleyip yılda yalnızca bir kez FIAP’a göndermeleri rica
olunur. Federasyonun rozet ya da sertifika alma beklentisi varsa başvurular FIAP’a en az üç
ay önce ulaşmalıdır.
9.3. Fotoğraflar düzgünce paketlenmeli, baskılar kıvrılmamalıdır. Hazırlanacak paketin ağırlığı 2
kilogramı ve dış kenarlarının uzunluk toplamı 90 cm’yi geçmemelidir. Paketler normal kargo
kolisi ya da küçük kutu içerisinde içeriği belli bir şekilde (taahhütlü posta olarak)
gönderilmelidir. Paketlerin üzerine;
“Sergi için fotoğraf, ticari değeri yoktur”
“Photographic works for exhibition, no commercial value"
yazılmalıdır.
FIAP’ın ek ücret ödemesini gerektiren durumlarda gönderi geri çevrilebilir.
10. BAZI TANIMLAR
FIAP Patronajlı Uluslararası Yarışma:
“FIAP patronaj” yönetmeliklerindeki kurallara göre düzenlenmiş ve FIAP Patronaj Merkezi
tarafından bu şekilde adlandırılmış olan tüm fotoğraf yarışmaları.
Fotoğraf Çalışması:
Siyah/beyaz ya da renkli baskı, projeksiyon ile yansıtılan görüntüler, bir seri baskı veya bir
seri projeksiyon görüntüleri.
Seri Baskılar ya da Yansıtılan Görüntüler Serisi:
Önceden belirlenen bir sırada ve ses olmadan gösterilen baskı ya da projeksiyon ile
yansıtılan bir görüntü dizisi ya da konusu itibariyle bir bütünlük oluşturan baskı ya da
projeksiyon ile yansıtılan görüntü dizisi.
Kabul:
Bir yarışma jürisi tarafından; sergilenmek, ya da projeksiyon gösterisinde sunulmak, veya
katologda sunulmak amacıyla seçilen fotoğraf çalışmaları.
Ödül:
Yarışma jürisi tarafından bir fotoğraf çalışmasına özel olarak verilen ödül, madalya,
mansiyon ya da sertifikalar.
Ayrıca bakınız: Belge 2009/573 E “FIAP ÜNVANLARI-PRATİK BİLGİ”
Bu düzenleme 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
BELGE 2009/304 E
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