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FIAP
Federation Internationale de I’Art Photographie

The International Federation of Photographic Art
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), 
fotoğraf sanatını her yönü ile geliştirmek üzere, 

ülkelerin en üst fotoğraf organizasyonlarının birleşerek 
oluşturduğu bir üst federasyondur.

Fotoğraf sanatını, bütün fotoğrafik etkinlik çeşitleri ve 
yönleri ile geliştirmek FIAP’ın amacıdır.

FIAP’ın etkinlikleri, bütün politik düşüncelerden, 
ideolojilerden ve ırkçılıktan uzaktır.

FIAP, UNESCO tarafından tanınmaktadır.
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FIAP-Genel Bilgi
• FIAP, 1946 yılında Dr. M. Van de WIJER (Belçika) tarafından kurulmuştur.

• İlk kurultayı, 1950 yılında Bern’de (İsviçre) 10 değişik ülkeden delegelerin 
katılımı ile gerçekleştirmiştir.

• Fotoğraf sanatını ileriye götürmek amacını taşıyan FIAP’ın 5 kıtada 85’in 
üzerinde ulusal federasyon seviyesinde üyesi ve bunlara bağlı 1 milyon 
civarında fotoğraf sanatçısı mevcuttur.

• FIAP Genel Kurulları 2 yılda bir yapılmaktadır. Yönetim Kurulu, Genel 
Kurultayda delegeler tarafından seçilen 9 üyeden oluşmaktadır.

• FIAP Merkezi Fransa’nın Paris şehrindedir.

• Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), 2004 yılında Macaristan’da 
gerçekleştirilen 27. FIAP Genel Kurultayı’nda üye olarak kabul edilmiştir.

• FIAP’ın resmi dilleri Fransızca ve İngilizce’dir.

• Türkiye’nin FIAP kodu: T03



FIAP-Yönetim

FIAP Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmaktadır:

• Başkan, 
• Başkan Yardımcıları (2), 
• Genel Sekreter, 
• Sayman, 
• Üyeler (4).

FIAP yönetimini 4 yıllığına Genel Kurultay’da delegeler seçer.



FIAP Servis ve Etkinlikleri

• Unvan Servisi, 
• Patronaj Servisi, 
• Bienal Servisi, 
• Koleksiyon Servisi, 
• Görsel-İşitsel, 
• Gençlik.

Etkinlikler: 
• Kulüpler Kupası,

• Bienaller (Dünya Kupası), 

• Fotoğrafçılar Buluşması.

Servisler:



FIAP Lifecard (Fotoğrafçı Kartı)
ve

FIAP Unvanları



FIAP Life Card
(Fotoğrafçı Kartı)



Fotoğrafçı Kartı (Life Card)

FIAP tarafından verilen uluslararası geçerliliği olan 
Fotoğrafçı Kimlik (Life Card) kartıdır.

Bu kart, ömür boyu geçerlidir.

FIAP unvanlarına başvurabilmek için FIAP Fotoğrafçı 
Kartı’na sahip olmak gerekir.

Başvuru �artları:

– Bir fotoğraf sanatı derneğinin en az 1 yıllık üyesi ve başvuru 
anında aktif üye olmak;

– Başvuru formunu doldurmak;

– TFSF’nin belirlediği başvuru ücretini yatırmak.
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Fotoğrafçı Kartı-Başvuru

FIAP Fotoğrafçı Kartı

• 200 dpi
• 10 oranında sıkıştırılmış
• Maksimum 1MB boyutlarında

• Dernek Üyeliği
• Başvuru formu
• Başvuru Ücreti
• Vesikalık Fotoğraf



FIAP Unvanları



FIAP Unvanları
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), fotoğrafçılık alanının önde 

gelen isimlerini onurlandırmak için aşağıdaki unvanları yaratmıştır:

• Adaylar arasında amatör ya da profesyonel ayrımı yapılmamaktadır.

• Yaş sınırı yoktur.

• Baskı, sayısal ya da yansıtılmış görüntüler arasında bir fark gözetilmemektedir.

• FIAP unvanlarının tümü yaşam boyu geçerlidir.

• Unvan sahipleri, sahip oldukları unvan(lar)ın baş harflerini isimleri ile birlikte
kullanma hakkına sahiptirler (örnek, F. Özkaplan, AFIAP).

• FIAP unvanı bir hak değil, ayrıcalık olarak değerlendirilir.

• 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.

• AFIAP (Sanatçı FIAP)
• EFIAP (Mükemmellik AFIAP)

- EFIAP Seviyeleri (platin, altın, gümüş, bronz) 
• MFIAP (Usta FIAP)



FIAP Unvan Başvuru �artları

• Ön �artlar (TFSF �artları*):
– Bir fotoğraf sanatı derneğinin üyesi olmak,

– AFAD Altın Kamera yarışmasına bir kez katılmış 
olmak.

• Genel �artlar (FIAP �artları):
– Fotoğrafçı Kartı (Lifecard) sahibi olmak,

– Başvuru yapılan unvan şartlarını sağlıyor olmak 
(ayrıntılar ileriki sayfalarda).

* Ulusal federasyonlar, ülkenin fotoğraf sanatını geliştirmeye yönelik makul sınırlar içinde 

kalındığı sürece AFIAP ve EFIAP unvan başvuruları için ulusal şartlar koyma hakkına 

sahiptirler.
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FIAP Unvanları

• 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

• Master (Usta) FIAP MFIAP

Üç unvan aşaması vardır:



AFIAP Unvanı

“Artist FIAP” unvanı (AFIAP) alınabilecek ilk unvandır.

Sanatsal becerileri, tekniği ve yarattığı eserleri FIAP 
patronajlı uluslararası yarışmalarda kabul edilmiş 

fotoğraf sanatçılarına verilir.

Başvuru Koşulları:

• FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 1 (bir) yıl önce başarı ile
yer almış olmak (ilk FIAP kabulünün en az 1 (bir) yıl önce gerçekleşmiş
olması gereklidir).

• En az 8 (sekiz) farklı ülkede FIAP patronajlı uluslararası en az 15 (onbeş)
yarışmada sergileme / ödül almış olmak.

• FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 15 (onbeş) farklı eser ile
en az 40 (kırk) kez sergileme / ödül almış olmak.
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Sertifika ve Rozet

AFIAP unvanını alan adaya bir Sertifika ve yeşil bir Rozet verilir.

Rozet

Fotoğrafçı Kartı
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EFIAP Unvanı

“Excellence (Mükemmellik) FIAP” unvanı (EFIAP)
alınabilecek ikinci unvandır.

Mükemmel bir tekniğinin olmasının yanı sıra pek çok eseri 
ile FIAP patronajlı birçok uluslararası yarışmaya kabul 

edilmiş olan fotoğraf sanatçılarına verilir.

Başvuru Koşulları:

• AFIAP unvanını en az 1 (bir) yıl önce almış olmak.

• En az 20 (yirmi) farklı ülkede FIAP patronajlı uluslararası en az 30 (otuz)
yarışmada sergileme / ödül almış olmak.

• FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 50 (elli) farklı eser ile en az 
250 (ikiyüzelli) kez sergileme / ödül almış olmak gerekmektedir.

AFIAP
EFIAP

EFIAP/b

EFIAP/s

EFIAP/g

EFIAP/p

MFIAP



Sertifika ve Rozet
EFIAP unvanını alan adaya bir Sertifika ve kırmızı bir Rozet verilir.

Rozet

Fotoğrafçı Kartı
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EFIAP Unvanı - Seviyeler
FIAP, EFIAP unvanı 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 seviyesi belirlemiştir: 
Excellence FIAP Bronz EFIAP/b
Excellence FIAP Gümüş EFIAP/s
Excellence FIAP Altın EFIAP/g
Excellence FIAP Platin EFIAP/p

Başvuru Koşulları:
• EFIAP unvanına ya da EFIAP derecelerinden birine en az 1 (bir) yıl önceden sahip olmak.

• EFIAP unvanı kazanılan tarihten sonra FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda:

EFIAP/b için en az   25 farklı eserle 75 kabul 
EFIAP/s için en az   50 farklı eserle 150 kabul
EFIAP/g için en az 100 farklı eserle 300 kabul
EFIAP/p için en az 200 farklı eserle 600 kabul

• Her yıl yalnızca bir EFIAP seviyesi için başvurulabilir ve bu seviyelere sırayla (Bronz, 
Gümüş, Altın ve Platin) ulaşılabilir.

AFIAP
EFIAP

EFIAP/b

EFIAP/s

EFIAP/g

EFIAP/p

MFIAP



MFIAP Unvanı

“Master (Usta) FIAP” unvanı (MFIAP) 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.

Başvuru Koşulları:

• EFIAP unvanlarından birine en az 3 (üç) yıl önceden sahip olmak.

• FIAP tarafından belirlenen biçimde ve FIAP resmi dillerinden birinde hazırlanmış bir
özgeçmiş.

• 20 (yirmi) adet fotoğraftan oluşan bir portfolyo (foto seçki) (siyah/beyaz ya da
renkli baskılar). Bu koleksiyon kavramı, gerçekleştirilme ve sunum anlamında bir
bütünlük içersinde olmalıdır.

• FIAP’ın resmi dillerinden biri ile, fotoğraf sanatçısının konu ve yaratıcı düşüncesini
belirten bir giriş metni yazılmalıdır.

• MFIAP unvanı için başvurusu tarihi sınırlaması yoktur, yılın her zamanı başvuru
yapılabilir.

• MFIAP unvanını alan adaya bir Sertifika ve Sarı bir Rozet verilir.
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Diğer FIAP Unvanları

• Excellence of Service Rendered FIAP (ESFIAP)
(Sunulan hizmetler için)

• Honorary (�eref) Excellence FIAP (HonEFIAP)

Çalışma veya başarıları ile FIAP’ın ya da genel olarak 
fotoğrafçılık sanatının gelişimine katkıda bulunan 

sanatçılar için verilen unvanlar:



ESFIAP Unvanı
“Excellence of Service Rendered (sunulan hizmetler için) FIAP” unvanı (ESFIAP) 

uzun süre FIAP yararına sıra dışı hizmetler veren kişilere verilir.

Başvuru Koşulları:
• AFIAP, EFIAP ve MFIAP unvanlarının sahipleri de koşullarının uygun olması 

halinde ESFIAP unvanına aday gösterilebilirler.

• ESFIAP unvanı 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 yapılır.

• ESFIAP unvanı başvuruları için ücret alınmamaktadır.

• ESFIAP unvanı için başvurusu tarihi sınırlaması yoktur, yılın her zamanı
başvuru yapılabilir.

• ESFIAP unvanını alan adaya bir Sertifika ve Siyah bir Rozet verilir.



HonEFIAP Unvanı
“Honorary (şeref) Excellence FIAP” unvanı (HonEFIAP) FIAP tarafından 

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

tarafından belirlenmiş sınırlı bir sayıdan ibarettir.

Başvuru Koşulları:

• HonEFIAP unvanı FIAP Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu karar için
Kurulun oy birliği gerekmektedir.

• Fotoğrafçılık ve fotoğraf sanatının uluslararası yapısına sağlanan her türlü
üstün katkı ve FIAP’ın gelişmesine katkıda bulunan her türlü sıra dışı hizmet
dikkate alınır.

• 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.

• HonEFIAP unvanı için başvurusu tarihi sınırlaması yoktur, yılın her zamanı
başvuru yapılabilir.

• HonEFIAP unvanını alan adaya bir Sertifika ve Beyaz bir Rozet
verilir.



Unvan Başvuruları için Pratik Bilgiler - 1
• (Hala almadıysanız) bir an önce Fotoğrafçı Kartı (Lifecard) edininiz!

• AFAD Altın Kamera yarışmasına en az bir kez katılınız!

• Yarışmalarda aldığınız başarı belgelerini saklayınız. �imdiden dosyanızı 
hazırlayınız.

• Uluslararası birden çok yarışmaya göndereceğiniz bir eserinize hep aynı ismi 
veriniz.

• FIAP bienallerine katılım FIAP unvanlarında göz (%20 katkı) önünde 
bulundurulur.

• Eserin adı ve fotoğrafın çekildiği yıl, yer ile ilgili bilgileri kaydediniz.

• Unvan başvurularında FIAP patronajlı yarışmalarda sergileme / ödül alan 5 
fotoğrafınızı (sayısal) dosyanıza koymanız gerekmektedir.

• Unvan verilsin veya verilmesin, unvan başvurusu için FIAP’a gönderilen 
çalışmalar FIAP’ın malı olur.  Bu çalışmalar FIAP mirasının bir parçasıdır ve 
FIAP koleksiyonlarında kullanılabilir.



Unvan Başvuruları için Pratik Bilgiler - 2

• AFIAP ve EFIAP Unvan başvurularında gereken puanların 
en az %10’nun baskı dalındaki yarışmalardan alınması 
gerekir.

• FIAP bienallerinden alınan puanlar, bütün puanların en 
fazla % 20’i olabilir.

• Circuitler (turlu yarışmalar) farklı patronaj numaraları 
içerse de tek yarışma olarak sayılır; ancak circuitlerde 
alınan her sergileme/ödül puan olarak değerlendirilir.

• Portfolyo ile katılınan yarışmalar tek bir eserle katılınmış 
gibi hesaplanır.



Unvan Başvuruları için Pratik Bilgiler - 3

• Bütün FIAP unvan başvuruları dernekler aracılığı ile yapılmaktadır.

• FIAP’a başvurular yılda sadece bir kez yapılmaktadır (Ekim ayı).

• Başvurulara ilişkin her türlü bilgi, başvuru formları, örnek başvuru 
formları, Türkçe ve İngilizce dokümanlara, TFSF web sayfasından 
ulaşılabilir (TFSF ana sayfa -> FIAP).

• Başvuru ücretleri (2012 yılı için):
• Fotoğrafçı Kartı:    150.00 TL (TFSF’ye üye olan dernek üyeleri)

200.00 TL (TFSF’ye üye olmayan dernek üyeleri)

• Unvan Başvurusu: 250.00 TL (TFSF’ye üye olan dernek üyeleri)
300.00 TL (TFSF’ye üye olmayan dernek üyeleri)



FIAP Unvanlı Türk Fotoğraf Sanatçıları (2012)

AFIAP =  127
EFIAP =    27
MFIAP =     1

ESFIAP =  6
HonESFIAP = 2



FIAP Patronajlı Yarışmalar

2010/098



FIAP Patronajlı Yarışmalar

• Fotoğraf yarışmalarının FIAP standartlarında yapılacağını 
garantiler (sergi, sonuç bildirimi, katalog gönderimi, eserlerin iadesi vs).

• Bu yarışmalardan alınan dereceler unvan başvurularında 
puan olarak değerlendirilir.

FIAP patronajı, sadece uluslararası özellik taşıyan ve tüm 
dünyadaki katılımcıların ulaşabilecekleri etkinliklere verilir.

Yalnızca ticari amaç güden etkinlikler ya da kesinlikle 
gösterimi engellenmiş konular bu düzenlemelerin dışında 

tutulur.



Türkiye’de Düzenlenen FIAP Patronajlı Yarışmalar
• Orhan Holding (FIAP Bronz Plaket)
• Adana Rotary Club
• Jeoloji Mühendisleri Odası
• Mersin Fotoğraf Derneği
• Konya Valiliği
• Eyüp Belediyesi
• Üsküdar Belediyesi
• Büyükçekmece Belediyesi
• Nevşehir Belediyesi
• Sille Sanat
• Fotofest
• Hukuk Adamları Birliği
• AFAD
• Arbella
• Mersin Olba
• Focus
• SilleSanat
• UFSD
• DASK

Dünyada düzenlenen diğer FIAP patronajlı yarışmalara TFSF web sayfasından 
www.tfsf.org.tr

ulaşılabilir.

2010/098



FIAP Bienalleri

Yılaşırı (İki Yılda Bir) Yapılan Uluslararası Fotoğraf 
Yarışmaları



FIAP Bienalleri
• FIAP Bienalleri olarak bilinen uluslararası yarışmalar, 

FIAP’a bağlı bütün üye ülkeler arasında aşağıdaki 
başlıklarda düzenlenir:

• Siyah-Beyaz Bienalleri,
• Renkli Baskı Bienalleri,
• Yansıtılmış Görüntü Bienalleri,
• Doğa Bienalleri.

• Bu yarışmalara katılım ulusal koleksiyonlar ile 
sınırlandırılmıştır. Yukarıdaki dört bienalden her birini 
kazanana aşağıdaki Dünya Kupası ödüllerinden biri verilir:

• Siyah-Beyaz Dünya Kupası,
• Renkli Baskı Dünya Kupası,
• Yansıtılmış Görüntü Dünya Kupası,
• Doğa Dünya Kupası.



FIAP Bienalleri - Değerlendirme
• Federasyon:

• Ülkelerin koleksiyonları bir bütün olarak değerlendirilir.
• En yüksek puanı alan federasyon o bienalin DÜNYA KUPASI’nı alır.

– İkinci gelen federasyona: FIAP altın madalya,
– Üçüncü gelen federasyona: FIAP gümüş madalya,
– Dördüncü gelen federasyona: FIAP bronz madalya,
– Sıralamada 5-10. sırada yer alan federasyonlara: FIAP onur mansiyonu;

• Dünya kupasını kazanan federasyon sanatçılarının her biri onur 
mansiyonu alır.

• Ferdi:
• Jüri, 1 adet FIAP Altın Madalya, 2 adet FIAP Gümüş Madalya ve 3 adet 

FIAP Bronz Madalyayı sıra dışı kalitede, federasyonların seçtiği konu 
ve federasyon sınıflandırılmasından bağımsız çalışmalara verebilir. 

• Her sanatçı sadece bir ödül alabilir.

• Özel Ödül:
• Bir bienalin organizatörleri, yüksek kalitede, federasyonların seçtiği 

konu ve federasyon sınıflandırılmasından bağımsız çalışmalara en 
fazla 5 adet olmak üzere özel ödüller (diploma, madalya vs) verebilir.

• Her sanatçı sadece bir ödül alabilir.



FIAP Bienalleri - Değerlendirme

Nihai Değerlendirme

Siyah-Beyaz, Renkli Baskı ve Yansıtılmış Görüntü bienallerinin bütününde en 

iyi dereceyi alan federasyona

“Kurucu Başkan Dr. M. Van De Wijer Karşılaşması” 
Büyük Ödülü

verilir.

Baskı ve Yansıtılmış Doğa Görüntü bienallerinin her ikisinde de en iyi dereceyi 
alan federasyona

“Odette Bretscher Tropi” 
Doğa Büyük Ödülü

verilir.



FIAP Bienalleri - Türkiye

FIAP Bienallerinin Türkiye ayağını TFSF 
koordinatörlüğünde aşağıdaki fotoğraf dernekleri 

üstlenmiştir:

• Siyah-Beyaz Bienalleri (AFAD),

• Renkli Baskı Bienalleri (İFSAK),

• Yansıtılmış Görüntü Bienalleri (BUFSAD),

• Doğa Bienalleri (FSK),

• Gençlik Bienalleri (AFSAD).



FIAP Kulüpler Dünya Kupası

• İki yılda bir yapılan kulüpler dünya kupasına, FIAP üyesi
olan veya olmayan dernekler/kulüpler katılabilir; bienallerin
aksine federasyonlar yarışmaya katılamaz,

• Her dernek en fazla 20 eser (Renkli veya Siyah-Beyaz) ile
katılabilir,

• Her dernek üyesinin en fazla 4 eseri olabilir,

• Önceki yıllarda sergileme almış eserler kabul edilmez,

• Dünya Kupası sayısal olarak yapılmaktadır,

• Bienallerdeki gibi kulüplerin eserleri arasında uyum
(koherentlik) aranmaz.



Sonuç - Özet

FIAP, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu, fotoğraf sanatını 
her yönü ile geliştirmek üzere, ülkelerin en üst fotoğraf 

organizasyonlarının birleşerek oluşturduğu bir üst kurumdur 
(federasyondur).

FIAP, UNESCO tarafından tanınır.

Fotoğrafçılık alanında kendini uluslararası yarışmalarda kanıtlayan 
fotoğrafçılara ve fotoğraf sanatının gelişimine hizmet veren 

kişilere unvanlar verir.

Bağlı üyelerin katıldığı 4 farklı dalda Bienaller ve kulüpler arasında 
Dünya Kupası düzenler.

Fotoğraf yarışmalarına (belli standartlarda olan yarışmalara) 
patronaj verir.



İletişim Bilgileri - Adresler

FIAP Türkiye Temsilcisi

Doç. Dr. Hüseyin Sarı

hsari100@gmail.com

TFSF web sayfası: www.tfsf.org.tr
FIAP web sayfası: www.fiap.net



Teşekkür

FIAP ilişkilerini kurumsallaştıran önceki FIAP 
Türkiye temsilcileri:

Coşar Kulaksız

ve 

Yücel Demir’e 

hizmet ve katkıları için teşekkürler…


