FIAP Lifecard ve Unvan Başvuruları ile ilgili Sıkca Sorulan Sorular
LifeCard
S-1: Bir fotoğraf sanatı derneğinin bir yıldan fazla üyesiyim, ancak üyesi olduğum
dernek Federasyona bağlı değil. LifeCard için müracat yapabilir miyim?
Evet.
S-2: Daha önceden bir derneğin bir yıldan fazla üyesi olmama rağmen şu an dernek
üyesi değilim? Müracat yapabilir miyim?
Hayır.
S-3: Daha önceden bir derneğin üyesiydim, ancak derneğimi değiştirdim ama yeni
derneğimde bir yıllık süreyi henüz doldurmadım, başvuru yapabilir miyim?
Eğer farklı derneklere üyelikleriniz arasında bir kesinti olmadıysa ve iki dernek
üyeliğinizin toplam süresi bir yıldan fazla ise başvuru yapabilirsiniz.
S-4: LifeCard’a sahip olmanın ayrıcalıkları nedir?
LifeCard, sizin bir fotoğrafcı ve fotoğraf sanatı derneğinin üyesi olduğunuzun
uluslararası alanda ispatıdır. Ayrıca FIAP unvan başvurusu için de gereklidir.
S-5: LifeCard’ımı kaybettim yenisini alabilirmiyim?
Evet. Bunun için yeniden başvuru yapmanız ve başvuru ücretini (100 TL)
yatırmanız gerekir.
S-6: LifeCard’ım da yazılan soyismimi değiştirebilir miyim?
Evet. Bunun için yeniden başvuru yapmanız ve başvuru ücretini (100 TL)
yatırmanız gerekir.

Unvan
S-1: LifeCard’ım yok, unvan başvurusu yapabilir miyim?
Hayır. Unvan başvuruları için en az 1 yıl Lifecard’a sahip olmak gerekiyor
S-2: Bir dernek üyesi değilim, unvan başvurusu yapabilir miyim?
Hayır.
S-3: Bir fotoğraf sanatı derneğinin üyesiyim, ancak üyesi olduğum dernek Federasyona
bağlı değil. Unvan başvurusunda bulunabilir miyim?
Başvuru koşullarını sağlıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.
S-4: FIAP Bienal ve Kulüpler Dünya Kupası’nda alınan ödüller FIAP unvan
başvurularında kaç puan olarak sayılır?
Bienale katılım ve Kulüpler Dünya Kupası’nda alınan ödül(ler) bir puan, bir eser
ve bir ülke olarak sayılır. Ancak Bienallerden ve Dünya Kupaları’ndan alınan
puanların payı, unvan başvurusu için gereken toplam sergileme/ödülün içinde
%20’den fazla olamaz. Örneğin 40 sergileme/ödül gereken AFIAP unvan
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başvurularının içindeki eserlerinizden en fazla 8 tanesi FIAP Bienalleri ve Dünya
Kupası’ndan alınan puanlar olabilir.
S-5: AFIAP için kullandığım puanları EFIAP için de kullanabilir miyim?
Evet.
S-6: LifeCard almadan önce katıldığım FIAP patronajlı yarışmalarda aldığım puanları
unvan başvurularında kullanabilir miyim?
Evet.
S-7: Bir dernek üyesi olmadan katıldığım FIAP patronajlı yarışmalarda aldığım
puanları unvan başvurularında kullanabilir miyim?
Evet.
S-8: Bir eserimi farklı isimlerle yarışmalara gönderdim, başvuru formuna hangi ismi
yazmam gerekiyor?
Yarışmalara gönderdiğiniz eserinize verdiğiniz ismi, başka yarışmalarada aynı
isimle göndermeniz gerekir. Eğer daha önce farklı bir isim ile kullanmış iseniz
bunu başvuru formunda parantez içinde önceki adını da belirtiniz.
S-9: AFIAP/EFIAP başvuru esnasında LifeCard müracatı da yapmam gerekiyor mu?
Bu isteğe bağlı ve ücretsizdir. Yeni unvanınızın (AFIAP/EFIAP) LifeCard üstünde
yazılmasını istiyorsanız LifeCard başvurusunu da yapmanız gerekiyor.
S-10:Fotoöykü gibi birden çok fotoğraftan oluşan bir seçki (portfolyo) ile katılınan bir
yarışmada alınan sergileme/ödülün puan değeri nasıl hesaplanır?
Birden çok fotoğrafın katıldığı yarışmada fotoğraf sayısı kadar değil, sadece bir
fotoğrafla katılınmış gibi hesaplanır.
S-11:Başvurularda yanlış bilgiler verilirse yaptırımı ne olur?
Eğer unvan verildikten sonra başvuru dosyanızda bir usulsüzlük olduğu anlaşılırsa
verilen unvan geri alınır ve ömür boyu FIAP unvan başvurusunda bulunulamaz.
S-12:Aynı anda hem FIAP, hem de diğer patronajlı (UPI ve PSA gibi) bir yarışmada
aldığım puanları (ödül veya sergilemeler) unvan başvurusunda kullanabilir
miyim?
Çoklu patronaja sahip bir yarışmada UPI veya PSA ödül veya sergilemelerini
aldıysanız bunu FIAP unvan başvurularında kullanabilirsiniz.
S-13:Sadece UPI ve/veya PSA patronajı olan yarışmalarda aldığım ödül/sergilemeleri
FIAP Unvan başvurusunda kullanabilir miyim?
Hayır.
S-14:FIAP patronajlı Circuit'ler birden fazla ülkede yapılıyora ve iki ülkeden de
ödül/sergileme aldıysak; unvan başvurusunda ülkeler ayrı ayrı “farklı ülke”
sayılıyor mu? Tek sayılıyorsa hangi ülkenin seçileceğine nasıl karar veriliyor?
Eğer juri farklı ülkelerde toplanıyorsa iki farklı ülke yazılabilir; tek ülkede
toplanıyorsa tek ülke kabul ediliyor.
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S-15:Pays de Galles ile Grande Britagne; FIAP unvan başvurularında, tek ülke olarak
mı sayılıyor?
Her ikisi de farklı ülkeler.
S-16:AFIAP/EFIAP unvan başvurularında FIAP’a gönderilecek 5 fotoğrafı seçerken
neye dikkat etmem gerekir?
AFIAP/EFIAP unvan başvurusunda FIAP’a gönderilecek fotoğrafların herbirinin
FIAP patronajlı uluslararası yarışmada en az 3 adet sergileme/ödül almış
fotoğraflar arasından seçilmesi gerekir.
S-17:AFIAP unvan başvurusunda kullandığım ödül/sergileme alan 5 fotoğrafımın
bazılarını EFIAP unvan başvurusunda da kullanabilir miyim ?
Hayır, EFIAP başvurusunda FIAP’a gönderilecek fotoğrafların tümü AFIAP
başvurusu sırasında gönderilen fotoğraflardan farklı fotoğraflar olmalıdır.
S-18:Katıldığım FIAP baskı bienallerinde aldığım puanları %10 baskı şartını sağlamak
için kullanabilir miyim?
Hayır.
S-19:FIAP yarışmalarında alınan ödül ile sergilemenin unvan başvurularında ne gibi
bir farkı var, ödül almanın üstünlüğü var mı?
Fark yok. Ödül de sergileme de aynı puan olarak sayılır. Ancak EFIAP
Seviyeleriunvan başvurusunda belli sayıda ödül almış olmanız gerekiyor.
S-20:Topladığım bütün puanlar FIAP patronajlı dijital yarışmalarından olabilir mi?
Hayır olamaz, puanların en az %10’u baskı yarışmalarından olması gerekiyor.

Diğer
S-1: Başvurum FIAP tarafından kabul edilmedi, paramı geri alabilir miyim?
Hayır.
S-2: Başvuru koşullarını sağlamadığımdan yaptığım unvan başvurusu FIAP tarafından
kabul edilmedi, şartları sağladıktan sonra ücretsiz başvuru yapabilir miyim?
Hayır.
S-3: TFSF’nin yasaklar listesindeyim, LifeCard/Unvan başvurusu yapabilir miyim?
Hayır.
S-4: Neden sadece yılda bir kez başvuru yapılıyor?
FIAP her federasyondan yılda sadece bir kez başvurularını göndermesini istiyor.
TFSF olarak başvurularımızı adaylara yeterli zaman tanımak ama çok geç
kalmamak için her yıl Ekim ayında yapıyoruz.
S-5: MFIAP unvanlına sahip biri EFIAP derecelerine (örneğin
başvurabilirler mi?
Evet. Bu iki unvan farklı unvanlar olduğu için başvuru yapabilir.
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EFIAP/b)

S-6: AFIAP ve EFIAP unvanlarına sahibim, iki unvanı da adımın yanında kullanabilir
miyim?
Hayır, en son hangi unvan alındıysa o unvan kullanılmalıdır. Örnek: Hüseyin
Sarı, EFIAP (Doğru); Hüseyin Sarı, AFIAP, EFIAP (Yanlış)
S-7: EFIAP dereceleri ve MFIAP unvanlarının her ikisine de sahip biri bu unvanlardan
hangisini ismininin yanında kullanabilir?
EFIAP dereceleri fotoğraf alanında sürekli bir bir başarıyı gösterdiğinden MFIAP
unvanından farklıdır. Dolayısı ile her iki unvan da aynı anda ismin önünde
kullanabilir. Örneğin Hüseyin Sarı, EFIAP/b, MFIAP.
S-8: MFIAP unvanı da Ekim ayında ve sadece yılda bir kez mi yapılıyor?
Hayır, MFIAP başvuruları FIAP Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildiği için
yılın herhangi bir zamanı yapılabilir, bir zaman sınırlaması yoktur.
Değerlendirme, başvuru yapıldıktan sonraki ilk YK toplantısında yapılır.
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