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FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE 

 

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) 

 

 
FIAP KURALLARINI ÇİĞNEMENİN CEZALARI VE “KIRMIZI LİSTE”   

 

 

 

       

 

 

FIAP onaylı yarışmalara giren her yarışmacı, FIAP üyesi olsun olmasın, FIAP kurallarına 

uymak zorundadır. 

 

Yarışmacı, FIAP onaylı bir yarışmaya fotoğraflarını göndererek, 

a) FIAP kurallarını çiğnediği takdirde FIAP tarafından cezalandırılabileceğini ve 

b) FIAP kurallarını çiğnemenin cezası olan aşağıdaki tüm genel ve özel kuralları istisnasız 

olarak ve itiraza yer olmayacak şekilde kabul etmiş olur. 

 

I) GENEL KURALLAR 

 

1) Yarışmaya gönderilen tüm fotoğraflar o an geçerli olan tüm FIAP kurallarına ve FIAP 

tanımlarına ve aşağıdaki II.2 paragrafındaki Katılım ve 018/2017 FIAP Belgesindeki 

“Kırmızı Liste” şartlarına (veya güncellenmiş haline) uygun olmalıdır. 

 

1.1) Yarışmaya gönderilen fotoğrafın tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. 

Yarışmacı, gönderdiği fotoğrafın varsa, tüm bileşenlerinin müdahale edilmemiş 

halini bulundurmak zorundadır. Yarışmacı, gönderdiği fotoğrafın tümünün ve 

tüm bileşenlerinin telif hakkı sahibi olmalıdır. 

1.2) “Doğa” fotoğraflarında (FIAP Belge 018/2017 paragraf IV. ve Doğa ile ilgili ek 

bölüm) ve “Geleneksel” fotoğraflarda (FIAP Belge 018/2017 paragraf VI. ve 

Geleneksel ile ilgili ek bölüm), kırpma hariç, fotoğrafa ekleme, çıkartma, yerine 

koyma, yer değiştirme gibi müdahaleler kabul edilmez. Yani, fotoğrafın hiçbir 

parçası kopyalanamaz, eklenemez veya silinemez.  

1.3) Yarışmacılar fotoğrafın değiştirilmemiş, dokunulmamış RAW halini veya hiç 

müdahale edilmemiş JPEG dosyasını ve gönderilen fotoğraftan hemen önce ve 

sonra çekilmiş fotoğrafları saklamak ve FIAP incelemesi için isteniyorsa sunmak 

zorundadırlar. 

1.4) Yarışmacının veya yarışmacı adına hareket eden kişilerin, yarışmalara gönderilen 

fotoğrafların EXIF bilgisine müdahale etmeleri kesinlikle yasaktır. 

 

2) FIAP, bir yarışmanın oylanmasından önce, sırasında veya sonrasında yarışmaya sunulan 

fotoğrafın FIAP tanımlarına ve kurallarına uygun olup, olmadığını araştırabilir. 
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2.1) Araştırma altında olan yarışmacılardan, kimliklerini ispat etmek için geçerli bir 

kimlik kartı veya pasaport göstermeleri istenebilir. Bunlar yoksa, kimlik doğrulamak için 

kullanılabilecek başka resmî belgeler gösterilebilmelidir. 

2.2) FIAP tanımlarına ve kurallarına uyduğundan şüphe edilen her yarışmacıdan, 

yarışmayı düzenleyen kurum tarafından veya FIAP Etik Kurulu tarafından araştırılan 

fotoğrafın aslının (fotoğraf makinesinin yaptığı ilk kayıt, RAW dosyası veya müdahale 

edilmemiş JPEG dosyası), hemen önceki ve sonraki dosyaların gönderilmesi istenebilir. 

2.3) FIAP tanımları ve kuralları ile ilgili bir tartışmada 1.3)’te sözü edilen dosyalara 

ulaşılamıyorsa, yarışmacı FIAP Belge 019/2017’deki tanımlar ve kurallara göre 

cezalandırılabilir. Yarışmacının taleplere cevap vermemesi veya yardımcı olmaya 

yanaşmaması gibi durumlarda da bu ceza verme uygulaması geçerlidir. 

2.4) Bölüm II’deki cezaları uygulamadan önce FIAP Yönetim Kurulu yarışmacıya 

suçlamaları bildirir ve bir ay içinde savunmasını göndermesini ister. 

2.5) FIAP Yönetim Kurulu bu aşamadan sonra kararını alır ve bu kararı yarışmacıya 

taahhütlü mektupla bildirir. 

 

3) FIAP kurallarına uyulmayan her olayda (bundan böyle “olay”), FIAP yarışmacının 

ülkesindeki üyesini (yerel fotoğraf federasyonu – Türkiye’de TFSF) bilgilendirir. FIAP, 

üyesi ülke federasyonunun atamış olduğu FIAP Ülke Temsilcisine olayla ilgili detaylı 

bilgi verir ve ne federasyondan ne yapılmasını beklediğini belirtir.  

3.1) FIAP üyesi ülke federasyonu 30 gün içinde olayla ilgili olarak geniş bir rapor sunar 

ve ilgili yarışmacı “Kırmızı Liste”ye alınır. (“Kırmızı Liste”, FIAP onaylı yarışmalara 

katılması kesinlikle yasak olanların isimlerinin bulunduğu bir listedir. Bu listeye FIAP 

onaylı yarışma düzenleyen kurumlar ve FIAP Ülke Temsilcisi erişebilir.) 

3.2) “Kırmızı Liste”, FIAP tarafından FIAP INFO olarak yayınlanır ve FIAP Etik Kurulu 

tarafından sürekli olarak güncellenir. 

3.3) “Kırmızı Liste”de adı olanlar FIAP etkinliklerine sınırlı şekilde katılabilirler veya 

duruma göre, olaya göre, FIAP etkinliklerine katılmaları tamamen yasaklanır. 

3.4) Yarışmalarda, FIAP Patronaj Birimi, yarışmaya onay verirken “Kırmızı Liste”yi de 

onayla beraber yarışmayı düzenleyen kuruma ve FIAP Ülke Temsilcisine gönderir. 

Listede güncelleme olması halinde ayrıca güncel liste gönderilir. 

 

 

II) ÖZEL KURALLAR 

 

1) Daha önce kabul almış fotoğrafların isimlerini değiştirmek 

 

“İsim değiştirme cezası”, kabul almış bir fotoğrafa farklı bir isim verilmesi ve/veya 

fotoğrafın Renkli ve Siyah/Beyaz hallerine farklı isimler verilmesi ve/veya fotoğrafın 

baskı veya görsel hallerine ayrı isimler verilmesi halinde uygulanır. 

 

A. İlk farkına varılan ve belgelenen olayda – olayın belgesi ile kuralı bozana durum 

bildirilir ve savunması istenir. Durumun tekrarı halinde yarışmacının FIAP onaylı 

yarışmalara girişinin yasaklanacağı bir yazılı uyarı ile bildirilir. Uyarıda ayrıca, 

yarışmacının FIAP izleme listesine alındığı ve yarışmalara gönderdiği fotoğraflarda 

“isim değiştirme” yapıp, yapmadığının inceleneceği söylenir. 

 

B. İkinci farkına varılan ve belgelenen olayda - olayın belgesi ile kuralı bozana durum 

bildirilir ve savunması istenir. Belge ve savunma FIAP’a gönderilir ve eğer suç sabit 

görülürse, yarışmacıya yazılı olarak FIAP “Kırmızı Liste”sine alındığı ve üç yıl 

boyunca FIAP onaylı yarışmalara katılmasının yasaklandığı yazılı olarak bildirilir. 
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Bu tip cezalar, cezanın verilmesinin üzerinden üç yıl geçtikten sonraki 31 Aralık’ta 

sona erer.  

 

Bu cezayı alan yarışmacı: 

1) Herhangi bir FIAP onaylı yarışmaya veya FIAP etkinliğine katılamaz. 

2) Herhangi bir FIAP unvanı veya ödülü veya kabul alamaz.  

3) “İsim değiştirme” yapmış olduğu fotoğrafı bundan böyle FIAP onaylı bir 

yarışmaya gönderemez (bu yasak süresizdir ve diğer cezalar bittiği zaman bile 

sona ermez). 

4) “İsim değiştirme” yapılmış fotoğrafla aldığı kabulleri ileri tarihlerde yapacağı 

FIAP unvanları başvurusunda kullanamaz (bu yasak süresizdir ve diğer cezalar 

bittiği zaman bile sona ermez). 

5) Cezasının sona ermesinden sonra FIAP izleme listesine alınır ve kurallara uyup, 

uymadığı sonraki üç yıl boyunca izlenir. 

 

C. Üçüncü (ve sonraki) farkına varılan ve belgelenen olay - olayın belgesi ile kuralı 

bozana durum bildirilir ve savunması istenir. Belge ve savunma FIAP’a gönderilir ve 

eğer suç sabit görülürse, yarışmacıya yazılı olarak FIAP “Kırmızı Liste”sine alındığı 

ve beş yıl boyunca FIAP onaylı yarışmalara katılmasının yasaklandığı yazılı olarak 

bildirilir. Bu tip cezalar, cezanın verilmesinin üzerinden beş yıl geçtikten sonraki 31 

Aralık’ta sona erer.   

 

Bu cezayı alan yarışmacı: 

1) Herhangi bir FIAP onaylı yarışmaya veya FIAP etkinliğine katılamaz. 

2) Herhangi bir FIAP unvanı veya ödülü veya kabul alamaz.  

3) “İsim değiştirme” yapmış olduğu fotoğrafı bundan böyle FIAP onaylı bir 

yarışmaya gönderemez (bu yasak süresizdir ve diğer cezalar bittiği zaman bile 

sona ermez). 

4) “İsim değiştirme” yapılmış fotoğrafla aldığı kabulleri ileri tarihlerde yapacağı 

FIAP unvanları başvurusunda kullanamaz (bu yasak süresizdir ve diğer cezalar 

bittiği zaman bile sona ermez). 

5) FIAP onaylı yarışmaları veya etkinlikleri yapan kurumların organizasyon 

komitesinde çalışamaz, jürisinde bulunamaz. 

6) FIAP Ülke Temsilciliği yapamaz veya FIAP Yönetim Kurulu üyesi olamaz. 

7) Daha önce almış olduğu tüm FIAP unvanlarını kaybeder (beş senelik cezasının 

sonunda, FIAP unvanı almak için en baştan başlamalıdır).  

 

2. FIAP onaylı, Doğa, Vahşi Yaşam veya “Geleneksel Fotoğraf” bölümleri olan 

yarışmalarda, bu bölümlere özel olan FIAP tanımlarına ve kurallarına uymayacak şekilde 

üzerinde oynanmış fotoğraflar. 

  

A. İlk farkına varılan ve belgelenen olayda – olayın belgesi ile kuralı bozana durum 

bildirilir ve savunması istenir. Belge ve savunma FIAP’a gönderilir ve eğer suç sabit 

görülürse, yarışmacıya yazılı olarak FIAP “Kırmızı Liste”sine alındığı ve üç yıl 

boyunca FIAP onaylı yarışmalara katılmasının yasaklandığı yazılı olarak bildirilir. 

Bu tip cezalar, cezanın verilmesinin üzerinden üç yıl geçtikten sonraki 31 Aralık’ta 

sona erer.  

 

Bu cezayı alan yarışmacı: 

1) Herhangi bir FIAP onaylı yarışmaya veya FIAP etkinliğine katılamaz. 

2) Herhangi bir FIAP unvanı veya ödülü veya kabul alamaz.  
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3) FIAP onaylı yarışmaları veya etkinlikleri yapan kurumların organizasyon 

komitesinde çalışamaz, jürisinde bulunamaz. 

4) FIAP’ta herhangi bir görevde çalışamaz. 

5) Daha önce almış olduğu tüm FIAP unvanlarını kaybeder (üç senelik cezasının 

sonunda, FIAP unvanı almak için en baştan başlamalıdır).  

 

B. İlk cezanın verilmesinden sonra, ikinci kere farkına varılan ve belgelenen olayda - 

olayın belgesi ile kuralı bozana durum bildirilir ve savunması istenir. Belge ve 

savunma FIAP’a gönderilir ve eğer suç sabit görülürse, yarışmacıya yazılı olarak 

FIAP “Kırmızı Liste”sine alındığı ve ömür boyu FIAP onaylı yarışmalara 

katılmasının yasaklandığı yazılı olarak bildirilir.   

  

Bu cezayı alan yarışmacı: 

1) Herhangi bir FIAP onaylı yarışmaya veya FIAP etkinliğine katılamaz. 

2) Herhangi bir FIAP unvanı veya ödülü veya kabul alamaz.  

3) FIAP onaylı yarışmaları veya etkinlikleri yapan kurumların organizasyon 

komitesinde çalışamaz, jürisinde bulunamaz. 

4) FIAP’ta herhangi bir görevde çalışamaz. 

5) Daha önce almış olduğu tüm FIAP unvanlarını kaybeder ve bundan böyle 

kendisine hiçbir FIAP unvanı verilmez. 

 

3. Çeken tarafından onayı olsun, olmasın, FIAP onaylı yarışmaya gönderilen fotoğrafın 

tamamının veya bir kısmının başkası tarafından çekilmiş olması 

 

Farkına varılan ve belgelenen olayda – olayın belgesi ile kuralı bozana durum bildirilir ve 

savunması istenir. Belge ve savunma FIAP’a gönderilir ve eğer suç sabit görülürse, yarışmacıya 

yazılı olarak FIAP “Kırmızı Liste”sine alındığı ve ömrü boyunca FIAP onaylı yarışmalara 

katılmasının yasaklandığı yazılı olarak bildirilir. 

 

Bu cezayı alan yarışmacı: 

1)  Herhangi bir FIAP onaylı yarışmaya veya FIAP etkinliğine katılamaz. 

2)  Herhangi bir FIAP unvanı veya ödülü veya kabul alamaz.  

3) FIAP onaylı yarışmaları veya etkinlikleri yapan kurumların organizasyon 

komitesinde çalışamaz, jürisinde bulunamaz. 

4)  FIAP’ta herhangi bir görevde çalışamaz. 

5) Daha önce almış olduğu tüm FIAP unvanlarını kaybeder ve bundan böyle 

kendisine hiçbir FIAP unvanı verilmez. 

 

4. FIAP “Kırmızı Liste”sine uymamak 

 

FIAP onaylı yarışma düzenleyen kurumlar, FIAP’ı o ülkede temsil eden ülke federasyonları, 

FIAP’ın bölgesel IRFIAP üyeleri, FIAP’ın bireysel ILFIAP üyeleri FIAP ile iş birliğinde 

bulunmalı ve yarışmalarda FIAP’ın tüm kurallarının uygulanmasını sağlamalıdırlar.  

 

Bu kuruluşlar, kendi kontrolleri altındaki yarışmaya gönderilen fotoğraflardan şüpheli olanları 

FIAP Etik Kuruluna bildirmelidirler. 

 

Jürinin oylamaya başlamasından önce, yarışmaya katılan tüm katılımcılar incelenmeli ve FIAP 

“Kırmızı Liste”deki isimler ile karşılaştırılmalıdır. Yarışmacılar arasında FIAP “Kırmızı 

Liste”de olan birine rastlanırsa bu kişinin fotoğrafları jüriye sunulacak fotoğrafların arasından 

çıkartılır ve bu katılımcının yarışma için ödediği tutar da geri ödenmez. Eğer yarışma bir baskı 
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fotoğrafları yarışması ise, geri gönderme için özel bir ödeme yapılmaması halinde, baskılar ilgili 

kişiye geri gönderilmez. Geri ödenmeyecek olan yarışmaya katılım tutarı, geri gönderme 

parasına saydırılamaz.  

 

Eğer bu kontrol doğru bir şekilde yapılmazsa ve “Kırmızı Liste”deki bir kişiye ödül veya kabul 

verilmişse, yarışmayı düzenleyen kuruluş FIAP’a yarışmanın onayı için ödemiş olduğu ücret 

kadar bir ceza öder.  

 

Bilinçli olarak FIAP “Kırmızı Liste”sini gözardı eden veya bu hatayı tekrar eden kurumların 

sonraki FIAP onayı başvuruları kabul edilmez.  

 

 


