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FIAP UNVANLARI 
 

ÖNEMLİ: Bu belge 2015/006E numaralı belgenin yerini almıştır. Görsel-işitsel sanatlardaki unvanlar için 

DOC_013_2017_AV numaralı belgeye bakınız. 

COVID-19 NEDENİYLE 2022 YIL INDA YAPIL ACAK AFIAP VE EFIAP B AŞVURULARINDA  
 

 
 
 

1. GENEL ŞARTLAR 

1.1. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), fotoğrafçılık alanının önde gelen isimlerini onurlandırmak için 

aşağıdaki unvanları yaratmıştır: 

• Sanatsal çalışmaları ile bilinen fotoğraf sanatçıları için: 

 
 

   Artist (Sanatçı) FIAP AFIAP            
   Excellence (Mükemmellik) FIAP EFIAP 
   Excellence FIAP Bronz EFIAP/b 
   Excellence FIAP Gümüş EFIAP/s 
   Excellence FIAP Altın EFIAP/g 
   Excellence FIAP Platin EFIAP/p 

     

   Excellence FIAP Elmas 1 EFIAP/d1 
   Excellence FIAP Elmas 2 EFIAP/d2 
   Excellence FIAP Elmas 3 EFIAP/d3 
   Master (Usta) FIAP MFIAP 
 
 
 
 
   
  

 

“BASKI” ŞARTI KALDIRILMIŞTIR. BAKINIZ FIAP AÇIKLAMASI: INFO 173/2020T 

BELGE 011/2016 T 

https://tfsf.org.tr/writable/uploads/fiap-psa-gpu/fiap/INFO_173_2020_T_V20Nov2020.pdf
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• Çalışma ya da başarılarıyla FIAP’ın ya da genel olarak fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunan sanatçılar 

için: 

 
Sunulan Hizmetler için Excellence FIAP  ESFIAP 
Honorary (Şeref) Excellence FIAP  HonEFIAP 

 

1.2. Sadece, FIAP’a bağlı ve yıllık üyelik ücretlerini ödemiş olan ulusal federasyonlar üyelerini yukarıdaki unvanlar için 

aday gösterebilir. FIAP’a gönderilen belgelerin kontrolünden federasyonlar sorumludur. Başvuruların ulusal 

federasyondan bir yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir. Bütün başvurular FIAP tarafından hazırlanmış 

formlar kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca formların FIAP resmi dillerinden (İngilizce ve Fransızca) birinde 

hazırlanması zorunludur. 

1.3. FIAP’a  bağlı  bir  ulusal  federasyonu  bulunmayan ülkelerdeki  adaylar,  adaylıklarını  başka  bir  ülkenin  ulusal 

federasyonu veya bir IRFIAP (FIAP Bölgesel Üyeleri) ya da ILFIAP (FIAP Yerel Üyeleri) vasıtasıyla gönderebilirler. 

1.4. Adaylar arasında amatör ya da profesyonel ayrımı yapılmamaktadır. Yaş sınırı yoktur. Baskı ya da yansıtılmış 

görüntüler arasında bir fark gözetilmemektedir. 

1.5. FIAP unvanı 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 unvanı verilmesi durumunda ise kararın oybirliği ile alınması gerekmektedir. 

Komisyonun tam bağımsızlığı için üyelerin isimleri açıklanmamaktadır. 

1.6. FIAP unvanı verilmesi tüm ülkelerde bir hak değil, ayrıcalık olarak değerlendirilir. 

1.7. FIAP unvanlarının tümü yaşam boyu geçerlidir. Unvan sahipleri, sahip oldukları unvanın (unvanların) kısaltılmış 

adlarını isimleri ile kullanma hakkına sahiptirler. Bir FIAP unvan sahibinin, FIAP ya da FIAP’a bağlı bir ulusal 

federasyona karşı ciddi bir suç işlemesi halinde, söz konusu unvanı FIAP Yönetim Kurulu tarafından geri alınabilir. 

Böyle bir durumda itiraz hakkı yoktur. 

1.8. Her iki farklı unvan kategorisinden de (“fotoğraf sanatçısı” ve “sunulan hizmetler”) unvana sahip olan kişiler 

sadece en yüksek olan unvanı kullanırlar. Ancak “EFIAP Dereceleri” ve MFIAP unvanları birlikte kullanılabilir. 
 

2. AFIAP UNVANI 

2.1. “Artist (Sanatçı) FIAP” (AFIAP) unvanı, kazanılabilecek ilk sanatsal unvandır. Bu unvan; sanatsal becerileri, 

tekniği ve yarattığı eserleri FIAP Patronajlı uluslararası yarışmalarda kabul edilmiş fotoğraf sanatçılarına verilir. 

2.2. Bu unvana aday olan sanatçının: 

a) FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 1 (bir) yıl başarıyla yer almış olması. Yani ilk FIAP kabulünü 

(kabul/ödül) en az bir yıl önce almış olmalıdır. 

40 KABUL-ÖDÜL / 15 FARKLI ESER / 15 FARKLI YARIŞMA / 8 FARKLI ÜLKE 
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b) En az 8 (sekiz) farklı ülkede FIAP Patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 15 (on beş) yarışmaya başarıyla 

katılmış (kabul/ödül almış) olmalıdır; turlu yarışmalar (Circuit) tek yarışma sayılır. 

c) FIAP Patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 15 (on beş) farklı eseri ile en az 40 (kırk) kez kabul/ödül almış 

olması gerekmektedir. 

d) FIAP Patronajlı “Print” (baskı) yarışmalarında en az birer kabul almış 4 (dört) farklı eserin başvuru listesinde 

olması gerekiyor. 2022 İÇİN GEÇERLİ DEĞİ L  

e) TFSF Yönetim Kurulu’nun 27/10/2019 tarihinde almış olduğu karara göre, AFIAP başvurusunda 

bulunabilmek için, aşağıda listelenen “Prestij Yarışmalar”dan birine katılmış olmak gerekmektedir. 

Başvurunuz sırasında bildireceğiniz katılım, yarışma organizatörünün TFSF’ye verdiği listeden kontrol 

edilecektir. 

- Şinasi Barutçu Kupası 
- Sami Güner Kupası 
- Altın Kamera Fotoğraf Yarışması 
- TFSF Kupası 

 
 

2.3. AFIAP unvan adayının aşağıdaki belgelerle başvuru yapması gerekmektedir: 

a) Eksiksiz olarak doldurulmuş, FIAP tarafından hazırlanan başvuru formları (TFSF web sayfasından 

indirilebilir, https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-unvanlari-tr Bkz. 9.1) 

b) Sayısal dosya halinde 5 (beş) adet fotoğraf eseri www.wetransfer.com sitesi üzerinden fiap@tfsf.org.tr 

adresine gönderilecek. Gönderilen eserlerin hepsinin farklı FIAP Patronajlı uluslararası yarışmalarda 3 

kabul/ödül almış olması gerekmektedir. Turlu (Circuit) yarışmalarda birden fazla k a b u l / ödül alan bir 

fotoğraf, bir tek yarışmada ödül almış olarak sayılır. Bir fotoğrafınıza bir kere isim verin (Türkçe karakter 

kullanmadan) ve sonra tüm yarışmalara o fotoğrafı hep aynı isimle gönderin (Aynı fotoğrafın Siyah-Beyaz ve 

renkli formatları için aynı ismi kullanın). 

c) 1-15 Kasım arasındaki FIAP unvan başvuruları döneminde başvurularla beraber ödemelerin de TFSF 

saymanlığına yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru dönemi sonuna kadar ödemesi yapılmayan başvurular 

işleme alınmayacaktır. 

2.4. AFIAP unvan başvurusunda aşağıdaki yöntem izlenmelidir: 

a) Eksiksiz doldurulmuş unvan başvuru formu (A, B ve C sayfaları) Excel dosyası 792_Isim_Soyadi_(başvurulan 

unvan) olarak isimlendirilip, www.wetransfer.com sitesi kullanılarak TFSF FIAP Temsilcisi Alperen 

AKHARMAN’ın  fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecektir. Excel dosyası bu şekilde isimlendirilmeyen 

başvurular  iptal edilecek, başv uru ücreti geri ödenmeyecektir. 
 

b) Aday ve derneği tarafından imzalanan A ve B sayfaları ayrı ayrı taranmış olarak www.wetransfer.com sitesi 

kullanılarak TFSF FIAP Temsilcisi’nin fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecektir. A ve B sayfalarının taranmış 

halini (pdf) gönderirken 792_Isim_Soyadi_Page_A ve 792_Isim_Soyadi_Page_B olarak isimlendirmelisiniz. 

Pdf dosyaları bu şekilde isim lendirilm eyen başv urular iptal edilece k, başv uru ücreti geri ödenmeyecektir. 

Bu sayfaların basılı, imzalı asılları da dernekler aracılığı ile başvurular kapandıktan 15 gün sonra TFSF 

merkezine posta ile gönderilecektir. Daha sonra TFSF tarafından da imzalanmış basılı A sayfası, başvuran 

tarafından imzalanmış B sayfası ile TFSF tarafından FIAP Unvan Merkezi’ne gönderilecektir. 

https://tfsf.org.tr/tr/sayfa-detay/fiap-unvanlari-tr
http://www.wetransfer.com/
mailto:fiap@tfsf.org.tr
http://www.wetransfer.com/
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
mailto:fiap@tfsf.org.tr
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c) FIAP’a gönderilecek sayısal fotoğraflar internet üzerinden www.wetransfer.com sitesi kullanılarak TFSF FIAP 

Temsilcisi Alperen AKHARMAN’ın fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecek, TFSF toplu  olarak FIAP’a  iletecektir. 

Bu fotoğraflar 792_Isim_Soyadi_EserinAdi.jpg olarak isimlendirilmelidir.  Fotoğraflar bu   şekilde   

isimlendirilmem işse veya istenen bo yutlardan farklı ise (bak: 8.11), başv urular iptal edilecek, başv uru ücreti 

geri ödenmeyecektir. 
 

d) FIAP Unvanları Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen başvuru ücreti TFSF Sayman’ına gönderilmelidir. Dekontun 

elektronik kopyası internet üzerinden www.wetransfer.com sitesi kullanılarak TFSF FIAP Temsilcisi Alperen 

AKHARMAN’ın fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecek. TFSF, başvurular kapandıktan sonra ücretleri toplu 

olarak FIAP saymanına gönderecektir. Başvuru süresi sonuna kadar başvuru ücreti ödenmemiş başvurular 

ayrı bir bildirim yapılmadan iptal edilecektir. 
 

Önemli NOT: Yukarıda www.wetransfer.com ile gö nderileceği belirtilm iş tüm evraklar, tek bir transferde 

gönderilmelidir, ayrı ayrı veya başka bir şekilde yapılan g önderiler işleme alınmayac aktır . 
 

 Yanlış başv urularda ücret iadesi y apılmayac aktır.  

2.5. AFIAP unvanını alan adaya bir sertifika ve yeşil bir rozet gönderilir. 
 

 
3. EFIAP UNVANI 

3.1. “Excellence (Mükemmellik) FIAP” (EFIAP) unvanı, mükemmel bir tekniğinin olmasının yanı sıra pek çok eseri ile 

FIAP Patronajlı birçok uluslararası yarışmada kabul (kabul/ödül) almış olan fotoğraf sanatçılarına verilir. 

3.2. Bu unvana aday olan sanatçı: 

a) AFIAP unvanına sahip olmalıdır. AFIAP unvanı alındıktan bir yıl sonra EFIAP unvanına başvuru yapılabilir 

(sertifika tarihi bağlayıcıdır). 

b) En az 20 (yirmi) farklı ülkede FIAP patronajlı en az 30 (otuz) uluslararası yarışmada kabul/ödül almış 

olmalıdır. Uluslararası yarışmalar s ayılırken, T urlu (Circ uit) yarışmalarda birden faz la ödül alan bir fotoğraf,  

bir tek yarışmada ödül almış olarak sayılır. 
 

c) FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 50 (elli) farklı eseri ile en az 250 (iki yüz elli) kez kabul/ödül 

almış olması gerekmektedir. Turlu (Circuit) yarışm alarda birden fazla ö dül alan bir fo to ğrafın aldığı her bir   

kabul/ ö dül, ayrı kabul/ ö dül o larak say ılır. 

 

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

gerekiyor. 2022 İ Çİ N GEÇERLİ DEĞİ L  

 

3.3. EFIAP unvan adayının aşağıdaki belgelerle başvuru yapması gerekmektedir: 

a) Eksiksiz olarak doldurulmuş, FIAP tarafından hazırlanan başvuru formları  (sadece TFSF web sitesinden 

indirilmeli ve başvuru sır asında geçer li olan s on s ür üm kullanılmalıdır ). 

250 KABUL-ÖDÜL / 50 FARKLI ESER / 30 FARKLI YARIŞMA / 20 FARKLI ÜLKE 

http://www.wetransfer.com/
mailto:fiap@tfsf.org.tr
http://www.wetransfer.com/
mailto:fiap@tfsf.org.tr
http://www.wetransfer.com/
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b) Sayısal dosya halinde 5 (beş) adet fotoğraf. Bu eserler AFIAP unvan başvurusunda gönderilen eserlerden 

farklı olmalı, bu eserleri andırmamalı ve benzer fotoğraflar olmamalıdır. Bu eserlerin hepsinin farklı FIAP 

Patronajlı uluslararası yarışmalarda 3 kabul/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. Fotoğraflar JPEG formatında, 10 sıkıştırmalı, uzun kenarı en az 3600 piksel olmalıdır. 

 
3.4. EFIAP unvan başvurusunda aşağıdaki yöntem izlenmelidir: 

a) Eksiksiz doldurulmuş unvan başvuru formu (A, B ve C sayfaları) Excel dosyası 792_Isim_Soyadi_(başvurulan 

unvan) olarak isimlendirilip, www.wetransfer.com sitesi kullanılarak TFSF FIAP Temsilcisi’nin  

fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecektir. Excel dosyası bu şekilde isimlendirilm eyen başv urular  

 iptal edilecek, başv uru ücreti geri ödenmeyecektir. 
 

b) Aday ve derneği tarafından imzalanan A ve B sayfaları ayrı ayrı taranmış olarak www.wetransfer.com sitesi 

kullanılarak TFSF FIAP Temsilcisi’nin  fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecektir. A ve B sayfalarının taranmış 

halini (pdf) gönderirken 792_Isim_Soyadi_Page_A ve 792_Isim_Soyadi_Page_B olarak isimlendirmelisiniz. 

Pdf dosyaları bu şekilde isim lendirilm eyen başv urular iptal edilece k, başv uru ücreti geri ödenmeyecektir. 
 

Bu sayfaların basılı, imzalı asılları da dernekler aracılığı ile başv urular kapandı ktan 15 gün sonra TFSF 

merkezine posta ile gönderilecektir. Daha sonra TFSF tarafından da imzalanmış basılı A sayfası, başvuran 

tarafından imzalanmış B sayfası ile TFSF tarafından FIAP Unvan Merkezi’ne gönderilecektir. 

c) FIAP’a gönderilecek sayısal fotoğraflar internet üzerinden www.wetransfer.com sitesi kullanılarak TFSF FIAP 

Temsilcisi’nin  fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecek, TFSF toplu  olarak FIAP’a  iletecektir. Bu fotoğraflar 

792_Isim_Soyadi_EserinAdi.jpg olarak isimlendirilmelidir.  Foto ğraflar  bu   şekilde   isimlendirilmem işse veya 

istenen bo yutlardan farklı ise (bak: 8.11), başv urular iptal edilecek, başv uru ücreti geri ödenmeyecektir. 
 

d) FIAP Unvanları Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen başvuru ücreti TFSF Sayman’ına gönderilmelidir. Dekontun 

elektronik kopyası internet üzerinden www.wetransfer.com sitesi kullanılarak TFSF FIAP Temsilcisi’nin  

fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecek. TFSF, başvurular kapandıktan sonra ücretleri toplu olarak FIAP 

saymanına gönderecektir. Başvuru süresi sonuna kadar başvuru ücreti ödenmemiş başvurular ayrı bir 

bildirim yapılmadan iptal edilecektir. 
 

Önemli NOT: Yukarıda www.wetransfer.com ile gö nderileceği belirtilm iş tüm evraklar, tek bir transferde 

gönderilmelidir, ayrı ayrı veya başka bir şekilde yapılan g önderiler işleme alınmayac aktır . 
 

 Yanlış başv urularda ücret iadesi y apılmayac aktır.  

3.5. EFIAP unvanını alan adaya bir sertifika ve kırmızı bir rozet gönderilir. 

http://www.wetransfer.com/
mailto:%20fiap@tfsf.org.tr
mailto:%20fiap@tfsf.org.tr
http://www.wetransfer.com/
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
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4. EFIAP DERECELERİ 

4.1. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu; EFIAP unvanı almış, FIAP patronajlı uluslararası yarışmalara aktif bir 

biçimde katılmaya devam eden ve bu şekilde yeni sanatsal çalışmalarıyla fotoğraf sanatının gelişimine katkıda 

bulunan fotoğraf sanatçılarını onurlandırmak için yedi ayrı EFIAP derecesi belirlemiştir. 

4.2. “EFIAP Derecelerine” aday olan sanatçının: 

a) EFIAP unvanına ya da EFIAP derecelerinden birine en az bir yıldır sahip olması (sertifika tarihi bağlayıcıdır), 
 

b)  EFIAP Unv anını aldıktan sonra, FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda toplamda: 
 

 
 
 
 
 
 
 
EFIAP/p unvanını aldığı tarihten sonra ve 2015 yılında başlamak üzere, 

 

 
 
 
 
 
 

almış olması gerekmektedir. 

4.3. “EFIAP Dereceleri” için adayın aşağıdaki belgelerle başvuru yapması gerekmektedir: 

a) Eksiksiz olarak doldurulmuş, FIAP tarafından hazırlanan başvuru formu Excel dosyası (FIAP ve TFSF web 

sayfasından indirilebilir, Bkz. 9.1) 

b) Aşağıda belirtilen sayı ve şartlarda fotoğrafları: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

göndermelidir. Bu eserler başka unvan başvurularında gönderilen eserlerden farklı olmalı, bu eserleri 

andırmamalı ve benzer fotoğraflar olmamalıdır. Turlu (Circuit) yarışmalarda birden fazla ödül alan bir 

fotoğraf, bir tek yarışmada ödül almış olarak sayılır. Fotoğraflar JPEG formatında, 10 sıkıştırmalı, uzun kenarı 

en az 3600 piksel olmalıdır. 

4.4. Her yıl yalnızca bir EFIAP derecesi için başvurulabilir ve bu derecelere sırayla (Bronz, Gümüş, Altın, Platin, Elmas 

1, Elmas 2, Elmas 3) ulaşılabilir. 

EFIAP/b için   5   ayrı ülkede  en az   50   farklı eserle     200 kabul 
EFIAP/s için  10  ayrı ülkede  en az  100 farklı eserle     300 kabul 
EFIAP/g için  15  ayrı ülkede  en az  150 farklı eserle     500 kabul 
EFIAP/p için   20  ayrı ülkede  en az  250 farklı eserle     700 kabul 

 

EFIAP/d1 için   5 ayrı ülkede  15 ayrı eserle   50 ödül 
EFIAP/d2 için   7 ayrı ülkede  30 ayrı eserle  100 ödül 
EFIAP/d3 için  10 ayrı ülkede  50 ayrı eserle  200 ödül 

EFIAP Bronz için, farklı yarışmalarda ve 4 farklı ülkede ödül almış 4 fotoğraf 
EFIAP Gümüş için, farklı yarışmalarda ve 5 farklı ülkede ödül almış 5 fotoğraf 
EFIAP Altın için, farklı yarışmalarda ve 6 farklı ülkede ödül almış 6 fotoğraf 
EFIAP Platin için, farklı yarışmalarda ve 7 farklı ülkede ödül almış 7 fotoğraf 
EFIAP Elmas 1 için, farklı yarışmalarda ve 5 farklı ülkede ödül almış 5 fotoğraf 
EFIAP Elmas 2 için, farklı yarışmalarda ve 6 farklı ülkede ödül almış 6 fotoğraf 
EFIAP Elmas 3 için, farklı yarışmalarda ve 7 farklı ülkede ödül almış 7 fotoğraf 
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4.5. “EFIAP Dereceleri” ve MFIAP unvanları toplam başarı esasına dayanır. Her iki unvana da sahip olan bir fotoğraf 

sanatçısı iki unvanı da adının yanında birlikte kullanabilir. 

4.6. “EFIAP Dereceleri” başvurusunda aşağıdaki yöntem izlenmelidir: 

a) Eksiksiz doldurulmuş unvan başvuru formu (A, B ve C sayfaları) Excel dosyası 792_Isim_Soyadi_(başvurulan 

unvan) olarak isimlendirilip, www.wetransfer.com sitesi kullanılarak TFSF FIAP Temsilcisi’nin  

fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecektir. Excel dosyası bu şekilde isimlendirilm eyen başv urular  

 iptal edilecek, başv uru ücreti geri ödenmeyecektir. 

b) Aday ve derneği tarafından imzalanan A ve B sayfaları ayrı ayrı taranmış olarak www.wetransfer.com sitesi 

kullanılarak TFSF FIAP Temsilcisi’nin  fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecektir. A ve B sayfalarının taranmış 

halini (pdf) gönderirken 792_Isim_Soyadi_Page_A ve 792_Isim_Soyadi_Page_B olarak isimlendirmelisiniz. 

Pdf dosyaları bu şekilde isim lendirilm eyen başv urular iptal edilece k, başv uru ücreti geri ödenmeyecektir. 
 

Bu sayfaların basılı, imzalı asılları da dernekler aracılığı ile başv urular kapandı ktan 15 gün sonra TFSF 

merkezine posta ile gönderilecektir. Daha sonra TFSF tarafından da imzalanmış basılı A sayfası, başvuran 

tarafından imzalanmış B sayfası ile TFSF tarafından FIAP Unvan Merkezi’ne gönderilecektir. 

c) FIAP’a gönderilecek sayısal fotoğraflar internet üzerinden www.wetransfer.com sitesi kullanılarak TFSF FIAP 

Temsilcisi’nin  fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecek, TFSF toplu  olarak FIAP’a  iletecektir. Bu fotoğraflar 

792_Isim_Soyadi_EserinAdi.jpg olarak isimlendirilmelidir.  Foto ğraflar  bu   şekilde   isimlendirilmem işse veya 

istenen bo yutlardan farklı ise (bak: 8.11), başv urular iptal edilecek, başv uru ücreti geri ödenmeyecektir. 

d) FIAP Unvanları Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen başvuru ücreti TFSF Sayman’ına gönderilmelidir. Dekontun 

elektronik kopyası internet üzerinden www.wetransfer.com sitesi kullanılarak TFSF FIAP Temsilcisi’nin  

fiap@tfsf.org.tr adresine gönderilecek. TFSF, başvurular kapandıktan sonra ücretleri toplu olarak FIAP 

saymanına gönderecektir. Başvuru süresi sonuna kadar başvuru ücreti ödenmemiş başvurular ayrı bir 

bildirim yapılmadan iptal edilecektir. 
 

Önemli NOT: Yukarıda www.wetransfer.com ile gö nderileceği belirtilm iş tüm evraklar, tek bir transferde 

gönderilmelidir, ayrı ayrı veya başka bir şekilde yapılan g önderiler işleme alınmayac aktır . 
 

 Yanlış başv urularda ücret iadesi y apılmayac aktır.  
 

 
4.7. Bir EFIAP Derecesi alan adaya bir sertifika ve kırmızı bir rozet gönderilir. EFIAP derecesinin seviyesine göre, 

rozetin yanında şu renklerde ek parçası olacaktır: EFIAP/b için bronz, EFIAP/s için gümüş, EFIAP/g için altın ve 

EFIAP/p için siyah-platin. EFIAP Elmas dereceleri için başka bir rozet yapılacaktır. 

 

 
5. MFIAP UNVANI 

5.1. FIAP Usta Fotoğrafçı “Master FIAP” (MFIAP) unvanı bir fotoğraf sanatçısına fotoğraf sanatı dalındaki tüm 

başarıları göz önünde bulundurularak verilir. MFIAP, fotoğrafçılıktaki kişisel başarılardan dolayı verilen FIAP 

unvanları arasında AFIAP ve EFIAP’tan sonraki üçüncü aşamadır. 

http://www.wetransfer.com/
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
mailto:yusuf.biton.tfsf@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
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Başvuru yapacak adayın en az 3 (üç) yıl EFIAP unvanına sahip olması gerekmektedir (sertifika tarihi 

bağlayıcıdır). 

5.2. MFIAP unvan adayının aşağıdaki belgelerle başvuru yapması gerekmektedir: 

a) FIAP  tarafından  hazırlanan  formlar  kullanılarak  FIAP  resmi  dillerinden  (İngilizce  ve  Fransızca)  birinde 

hazırlanmış bir özgeçmiş. 

b) Birden yirmiye kadar numaralanmış 20 (yirmi) adet fotoğraftan oluşan bir portfolyo (siyah/beyaz ya da renkli 

baskı). Baskılar 30 x 40 cm veya A3 boyutunda olmalıdır. Fotoğrafların portfolyo şeklinde sunulması 

gerekmektedir. Portfolyonun toplam ağırlığı 2 kilogramı geçmemelidir. 

Portfolyoyu oluşturan fotoğraflar, kavram, gerçekleştirilme ve sunum açısından bütünlük oluşturmalıdır. 

c) FIAP’ın resmi dillerinden biri ile (İngilizce ve Fransızca) fotoğraf sanatçısının konu ve yaratıcı düşüncesini 

belirten bir giriş metni yazılmalıdır. 

d) FIAP Unvanları Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen başvuru ücreti TFSF Sayman’ına gönderilmelidir. Dekontun 

kopyası, fotoğrafların CD’si, portfolyo, özgeçmiş ve giriş metni ile TFSF merkezine gönderilecek. TFSF, 

başvurular kapandıktan sonra ücretleri toplu olarak FIAP saymanına gönderecektir. 

5.3. FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda kazanılan kabul ve ödüllerin belirtildiği bir listeye gerek yoktur ve bu liste 

dikkate alınmayacaktır. 

5.4. MFIAP başvuruları (5.2.’de belirtilen basılı belgeler) FIAP Unvan Servisi ve FIAP Genel Sekreterliği’ne eposta ile 

gönderilmelidir (TFSF tarafından gönderilecektir). 

5.5. Fotoğraflar, sayısal fotoğrafları içeren CD (orijinal fotoğrafların bozulması durumunda FIAP’ın eserlerin orijinalini 

tekrardan elde edebilmesi için), A ve B formları ve sunuş metni MFIAP işlerinden sorumlu kişiye gönderilmelidir 

(başvuran TFSF’ye gönderir, TFSF diğer başvurularla beraber FIAP’a gönderir). 

5.6. Portfolyolar FIAP Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarından birinde incelenir. FIAP Yönetim Kurulu herhangi bir 

uzmanın tavsiyesine başvurabilir. MFIAP unvanı FIAP Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluk kararı ile verilir. MFIAP 

unvan başvurusunun reddedilmesi halinde adaya ret nedeni yazılı olarak bildirilir. 

5.7. Sanatçının portfolyosu kabul edildiği takdirde eserler FIAP’a ait olur. MFIAP unvan sahiplerinden toplanmış olan 

eserler FIAP sergilerinde veya FIAP yararına düzenlenen diğer etkinliklerde kullanılabilecektir. MFIAP unvanı alan 

adayların eserleri FIAP web sayfasında yayınlanır. MFIAP unvanını alan adayların, CD’deki portfolyosu Adobe 

Photoshop yazılımı ile okunabilmelidir. 

5.8. MFIAP unvanını alan adaya bir sertifika ve sarı bir rozet verilecektir. 
 

 
6. ESFIAP UNVANI 

6.1. “Sunulan Hizmetler için Excellence FIAP” unvanı (ESFIAP) uzun süre FIAP yararına sıra dışı hizmetler veren kişilere 

verilir. 

6.2. AFIAP,  EFIAP  ve  MFIAP  unvanlarının  sahipleri  de  koşulları  uygun  olmaları  halinde  ESFIAP  unvanına  aday 

gösterilebilirler. 
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6.3. ESFIAP unvanı başvuru dosyasının adayın özgeçmişini ve sunulan hizmetlerin ayrıntılı bir açıklamasını içermesi 

gerekmektedir. Başvurunun FIAP tarafından hazırlanan form ile ve FIAP’ın resmi dillerinden birinde yapılması 

gerekmektedir. Başvuru FIAP Unvan Servisi ve Genel Sekreterliğine eposta ile gönderilmelidir (TFSF tarafından 

gönderilir). 

6.4. ESFIAP unvanı başvuruları için ücret alınmamaktadır. 

6.5. ESFIAP başvurusu, FIAP Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarından birinde görüşülerek değerlendirilir. 

6.6. ESFIAP unvanını alan adaya bir sertifika ve siyah bir rozet verilecektir. 
 

 
7. HonEFIAP UNVANI 

7.1. “Honorary Excellence FIAP” (HonEFIAP) unvanı Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından 

ESFIAP unvanı sahibine verilebilecek en büyük onur ödülüdür. Bu ödüle sahip olan yaşayan kişilerin sayısı FIAP 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş kısıtlı bir sayıdan ibarettir. 

7.2. 7.2. HonEFIAP unvanı FIAP Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu karar için Kurulun oy birliği ile karar alması 

gerekmektedir. 

7.3. Fotoğrafçılık ve fotoğraf sanatının uluslararası yapısına sağlanan her türlü üstün katkı ve FIAP’ın gelişmesine 

katkıda bulunan her türlü sıra dışı hizmet dikkate alınacaktır. 

7.4. HonEFIAP unvanı 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. Başvuru FIAP Unvan Merkezi ve FIAP Genel Sekreter’ine eposta 

ile gönderilmelidir (TFSF tarafından gönderilir). 

7.5. HonEFIAP unvanı başvuruları için ücret alınmamaktadır. 
 

7.6. HonEFIAP başvuruları, FIAP Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarından birinde görüşülerek değerlendirilir. 
 

7.7. HonEFIAP unvanını alan adaya bir sertifika ve beyaz bir rozet verilecektir. 
 
 

8. ÖNEMLİ BİLGİLER 
 

8.1. FIAP Fotoğrafçı Kartı (Life Card) 
FIAP unvan adaylarının FIAP Fotoğrafçı Kart’ına (Life Card) sahip olması gerekmektedir. Yeni bir unvan 
alındığında, Fotoğrafçı Kartı ücretsiz olarak üzerinde yeni unvan yazılı şekilde FIAP tarafından yenilenecektir. 
Unvan başvurularında, Fotoğrafçı Kartı numarası başvuru formunun A sayfasında mutlaka belirtilmelidir. 

 
8.2. FIAP  patronajlı  yarışmalara  ya  da  FIAP  Bienallerine  gönderilen  bir  eserin  her  zaman  aynı  adı  taşıması 

gerekmektedir. 
 

8.3. “İsimsiz” fotoğraflar unvan başvurularında dikkate alınmayacaktır. 
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8.4. Birden çok fotoğraftan oluşan seri baskılar ya da yansıtılmış görüntülerin kabul edilmesi / ödül alması 1 (bir) 

kabul sayılmaktadır. 
 

8.5. AFIAP ve EFIAP unvanları için gerekli kabul/ödül sayısının en fazla yüzde yirmisi (% 20) Gençlik Yarışmalarından 
veya FIAP Gençlik Bienalinden elde edilebilir. Geri kalan yüzde seksen (% 80), herkese açık FIAP Patronajlı 
Uluslararası Yarışmalardan elde edilmiş olmalıdır. 

 
8.6. Ülke federasyonları, AFIAP ve EFIAP Unvan başvuruları için makul ölçülerde ek taleplerde bulunabilirler. 

Unvan başvurusu için gerekli kabul/ödül sayısına ulaşılmışsa, eserler hakkında herhangi bir yorum yapılmadan 
başvurular FIAP’a ulaştırılır. 

 
8.7. Başvuru Ücreti: 

Her AFIAP, EFIAP, EFIAP seviyeleri veya MFIAP unvan başvuruları için TFSF Sayman’ına başvuru ücreti 
ödenecektir. Bu ücret, unvan başvuruları başlamadan önce TFSF Yönetim Kurulu tarafından Türk Lirası olarak 
belirlenir ve FIAP Unvanları Başvuru Kılavuzu’nda yayınlanır. Bu ücret içerisinde başvuru inceleme ile kabul 
edildiği takdirde verilecek sertifika ve rozetin sanatçının derneğine ulaştırılması gideri bulunmaktadır. 
Başvurular, TFSF saymanlığına başvuru ücreti yatırıldıktan sonra değerlendirilmeye alınacaktır. 
Başvuranlar,  ödemelerini  TFSF  Saymanlığına,  başvurularını  gönderirken  yapmış  olmalıdırlar.  TFSF,  tüm 
başvuruların ödemesini toplu olarak FIAP’a yapar. 

 

8.8. Unvan başvurusu kabul edilmeyen bir aday en erken bir yıl sonra yeni bir başvuru yapabilir. MFIAP başvurusu 
kabul edilmeyen bir aday ise yeni başvuruyu en erken 3 yıl sonra yapabilir. Aday sonraki başvurusunda yeni bir 
dosya ve bir önceki başvurusundakinden farklı fotoğraf çalışmalarını da ekleyerek başvurusunu yenilemelidir. 
Her durumda adayın yeniden başvuru yapması halinde başvuru ücretini yine ödeyecektir. Bir aday MFIAP unvanı 
için en fazla 3 kere başvurabilir. 

 
8.9. Aday tarafından sunulan tüm fotoğraf eserlerinin FIAP Patronajlı uluslararası yarışmalarda kazanılan kabul, 

madalya ve sertifikaların bir listesinin bulunması gerekmektedir (Başvuru dosyasındaki C sayfası). Bu listenin 
ulusal federasyon tarafından doğrulanması gerekmektedir. 

 
8.10. Unvan verilsin veya verilmesin başvuruda gönderilen eserlerin sayısal dosyaları FIAP’ın malı olur. Bu eserler 

FIAP’ın sanat mirasının bir parçasıdır ve adaya hiçbir ödeme yapılmadan, değişik koleksiyonlar oluşturmak için 
ve yayınlarda kullanılabilir. FIAP bu eserleri kullanırken sanatçının adını ve soyadını belirtir. 

 
8.11. “WeTransfer” ile gönderilecek sayısal fotoğraflar aşağıdaki özelliklerde olmalıdır: JPEG formatında, 10 

sıkıştırmalı, uzun kenarı en az 3600 piksel. 
 

8.12. Dosyaların İsimlendirilmesi: 

 
 

 

Fotoğrafları bu şekilde isimlendirilerek gönderilmeyen başvurular incelemeye alınmaz, başvuru ücretleri iade 
edilmez. 

Bir fotoğrafınıza bir kere isim verin (Türkçe karakter kullanmadan) ve sonra tüm yarışmalara o fotoğrafı hep aynı 
isimle gönderin. 
Başvurunuzla beraber göndereceğiniz fotoğraf dosyalarının ismi şu şekilde verilerek gönderilmelidir: 
(Türkiye için) 792_Adi_Soyadi_EserinAdi.jpg. Hiçbir şekilde Türkçe karakter kullanılmamalıdır. 
Örnek: 792_Ahmet_Sansli_gunbatimi.jpg 
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9. PRATİK BİLGİLER 
 

9.1. Excel formatındaki başvuru formları FIAP tarafından hazırlanır. Elektronik olarak gönderilecek bu formlar 

sayesinde FIAP istenilen bilgileri hatasız olarak elde edebilecektir. Bu formlardaki 2. dil, ulusal federasyonlar 

tarafından kendi dillerine çevrilebilir. FIAP unvan başvuru formu (Excel tablosu) TFSF sitesinden indirilmelidir 

ve başvuru dönemindeki en güncel form ile başvuru yapılmalıdır. G ünc el olmayan v eya başka kaynaklardan  

 elde edilen başv uru formuyla (Excel tablosu) yapılan başv urular r eddedilir v e başv uru üc reti g eri ödenmez . 

9.2. Ulusal federasyonlardan başvuruları derleyip yılda yalnızca bir kez FIAP’a göndermeleri istenir. Ulusal 

federasyonların diploma ve rozetleri almak istediği tarihten en az üç ay önceden başvuruları FIAP’a göndermesi 

gerekir. 

TFSF, FIAP Unvan Başvurularını her yıl KASIM ayının ilk yarısında kabul eder. Başvuru l ar d a sü r e  

 u zatması yap ı l maz!  
 

 

10. BAZI TANIMLAR 
 

 FIA P Patr onaj lı Uluslararası Yarışma:  

“FIAP Patronaj” yönetmeliklerindeki kurallara göre düzenlenmiş ve FIAP Patronaj Servisi tarafından patronaj 

numarası verilmiş (katılım formu üstünde patronaj numarası belirtilmelidir) tüm fotoğraf yarışmaları. 

 
 Fotoğraf eseri:  

Siyah/beyaz ya da renkli baskı, projeksiyon ile yansıtılmış görüntüler, seri baskılar veya seri yansıtılmış görüntüler. 

 
 S eri B askılar y a da Yansıtılan G örüntüler S erisi:  

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 (Acceptance – eski deyimiyle Sergileme): 

Yarışma jürisi tarafından; sergilenmek, ya da projeksiyon gösterisinde sunulmak veya katalogda basılmak amacıyla 

seçilen fotoğraf çalışmaları. 

 
Ödül: 

Yarışma jürisi tarafından bir fotoğraf çalışmasına özel olarak verilen ödül, madalya, mansiyon ya da sertifika. 


