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    OCAK - ŞUBAT 2017   Sayı 13         SİLLE SANAT SARAYI BÜLTENİDİR 

BİRİNCİ - CİHAN KARACA 

İKİNCİ - BARIŞ BARLAS          ÜÇÜNCÜ - NEŞE ARI 

 2017 yılı üyeler arası yarışmamızın ilki sonuçlandı. "Ters Işık" konulu yarışmanın seçiciliğini Onursal Üyemiz Ömer 

Yağlıdere yaptı.  (Sayfa 2-3) 
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           2017 yılı üyeler arası yarışmamızın ilki sonuçlandı.  

 "Ters Işık" konulu yarışmanın seçiciliğini Onursal Üyemiz Ömer Yağlıdere yaptı. Yılın ilk                 

heyecanına 115 üyemiz 440 fotoğrafla katıldı. Geçmiş yıllardaki yarışmalarda sergileme için 12 fotoğraf 

seçerken, 2017 yılından itibaren ödül alan ve sergileme için seçilen fotoğrafların toplam sayısının tüm 

katılan fotoğraflara göre %10 oranında olmasını kararlaştırdık. Buna göre ilk üç dışında Ömer                  

Yağlıdere'nin belirlediği dört özel ödülle birlikte toplam 7 fotoğraf ödül alırken, 37 fotoğraf sergileme 

için seçilmiş oldu.   UF 

  Üyelerimizi yıl sonu büyük ödülüne ve Sille Sanat Sarayı Kupasına taşıyacak olan 2017 yılı ilk 

yarışma sonucunda puan durumu şöyle;  

Cihan KARACA - 5, Barış BARLAS - 5, Özlem GÜN BİNGÖL - 3, Akın ACAR - 2, Anıl Tamer YILMAZ - 2, Arif Mİ-

LETLİ - 2, Savaş ŞENER - 2, Seçkin YENİCİ - 2, Ahmet ÇETİNTAŞ - 1, Ahmet YENMEZ - 1, Avishek DAS - 1, Başak 

BALKAN - 1, Çetin ALKILIÇ - 1, Derviş ÖZCAN - 1, Ekrem ŞAHİN - 1, Ender BAYINDIR - 1, Ercüment ERSOY - 1, 

Erol SESİ - 1, İnci ÇELİK - 1, Mahfuzul Hasan RANA - 1, Masis ÜŞENMEZ - 1, Mehmet TUFAN - 1, Mehmet 

ULUYURT - 1, Murat ÖZÇELİK - 1, Mustafa KILIÇ - 1, Mustafa Tarık CANBAY - 1, Mustafa TOR - 1, Reyhan TÜRK - 

1, Salim ŞİMŞEK - 1, Selma DEMİRKOL - 1, Sema DEMİRKOL  - 1, Serkan DALDAL - 1, Süleyman CANDAN - 1,   

Şener TEKÇİ - 1, Tuncay ÖZDAL - 1 

ÖZEL ÖDÜL  -  SÜLEYMAN CANDAN 

SERGİLEMELER 

 

 

ÖZEL ÖDÜL - ANIL TAMER YILMAZ 
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ÖZEL ÖDÜL - BARIŞ BARLAS ÖZEL ÖDÜL- SALİM ŞİMŞEK 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
              

 
 Sevgili günlük; ben Fevzi Kıtır olarak fotoğraf hayatıma                 
başladığım bu ilk günü milat kabul edip tüm yaşadıklarımı seninle  
paylaşacağım. Bu yolculukta bakalım zaman içinde nereden nereye 
gideceğim. 
 

 Gün 1: Bugün temel fotoğraf eğitimime başladım. Çok                          
heyecanlıyım. Hiçbir şey bilmiyorum. Hocalarımın tamamı tecrübeli   
kişiler. Bana faydalı olacakları kesin. Altı haftanın geçmesini                     
sabırsızlıkla bekliyorum. 
 

 Gün 15: Başlayalı 2 hafta oldu. Ne çok şey anlatıyorlar.                
Bunların hepsi gerekli mi anlamıyorum. Çabucak bitse şu seminer. 
 

 Gün 30: Instagram hesabımdan bizim hocayı ekledim dün. Beni 
geri eklemedi. Çıkarttım ben de onu. Oh olsun.  
 

 Gün 45: Sonunda bitti şu seminer. Aklımızı ne çok şeyle                
doldurmaya çalıştılar. Of diyorum. Photoshop’ı da anlatmadılar, zaten 
anlatsalar da çok karışık, anlamam. Bu yüzden Photoshop’a karşıyım. 
 

 Gün 50: Bizim kanka bana fotoğrafa isim yazmayı öğretti. Artık fotoğraflarımın üzerine 
“Fevzi Kıtır Art Photography” yazabiliyorum. Mutluyum. Bu kadar çabuk fotoğraf sanatçısı                  
olabilmem ne güzel. Çok başarılıyım. 
 

 Gün 53: Bugün saçma bir şey oldu. Fotoğraf yükledim, tecrübeli olduğu belli olan birisi             
kalkıp fotoğrafıma laf etti. Yok kadraj yamukmuş, yok netlik yokmuş, yok kontrast azmış… “Sabır 
Fevzi, sabır” dedim kendi kendime. O adama da “bunlar benim seçimim, size ne” dedim ve              
engelledim onu. 
 

 Gün 66: Instagram’da her fotoğrafı beğeniyorum, herkesi ekliyorum ama beni ekleyen çok 
az… Nerede yanlış yapıyorum anlamadım. Ama çözümü bulacağım, eminim. Benim de en az 10 
bin takipçim olmalı, e nerede ise 2 ay oldu eğitime başlayalı. Geç bile kaldım. 
 

 Gün 67: Gece aklıma geldi. Instagram ismimi değiştirdim. Feminen bir isim yaptım ve             
profil fotoğrafımı da webde bulduğum güzel bir kız fotoğrafı ile değiştirdim. Bakalım ne olacak? 
Heyecanlıyım. 
 

 Gün 70: İnanamıyorum, 3 günde 300 kişi ekledi beni. Hepsi erkek ve çoğu mesaj atıp           
vaktimi alıyor ama olsun. Bir de paralı takipçi satın aldım mı tamam. Bizim hocaların takipçi                 
sayısını geçip onlara “kaç takipçiniz var hocam!” diye soracağım günler yakın. 
 

 Gün 88: Yakında bir yerde fotoğraf koşusu mu maratonu mu ne varmış. Cengiz ile oraya 
gideceğiz hafta sonunda. Bakalım ne kazanacağım. 
 

 Gün 93: Cengiz ile birlikte çektik tüm fotoğrafları. Kendisi benden 3 sene önce başladı             
yarışmalara. Daha tecrübeli yani. İşi de biliyor. Jüri nasıl fotoğrafları sever çözmüş. Dibinden             
ayrılmadım 3 gün boyunca. Ne çekti ise aynısını çektim çektim. Cengiz sinirlendi ve “git kendi 
kadrajını bul” dedi ama nasıl bulacağımı anlatmadı. Yarın sonuçlar açıklanacak. Bakalım birincilik 
madalyası üzerimde nasıl duracak. 
 

FEVZİ KITIR’ IN GÜNLÜĞÜ 



 

  

 Gün 94: İnanamıyorum… Sözün bittiği yerdeyim! Sadece 1 tanecik sergileme ödülü               
almışım. Cengiz ikincilik madalyası, bir mansiyon ve 1 sergileme almış. Sinirden kuduruyorum. 
Bu nasıl jüri, bu nasıl haksızlık! Hiçbir şey bilmiyor bunlar. Benim fotoğraflarım varken Cengiz’in 
fotoğrafları benim önüme geçiyor. Ben de Facebook’dan hem jüriye hem de seçilen fotoğraflara 
giydirdim. Sebebini anlamadım ama Cengiz bana küstü… Çok da umurumda değil hani. 
 

 Gün 95: Benim Facebook’da yayınladığım “bakın bu fotoğraflar boş döndü” yazımın ve 
eleştirilerimin altına birisi “Doğal, zira fotoğraflarınız kötü. Sanatla, fotoğrafla ilgili kitap okuyunuz, 
görsel yönetmeni iyi olan filmler izleyiniz, kendinizi eğitmeye ve öğrenmeye devam ediniz”                
yazmış. Bu ne cüret! Bu yaşıma kadar kitap okumamışım bana sen mi öğreteceksin bunu! Hadi 
oradan… Engelledim tabii adamı ve sildim yorumunu. 
 

 Gün 110: Başka bir fotoğraf maratonundayız. Arabasına beni alan ve konaklama, kayıt 
konusunda bana yardımcı olan Hulusi ile birlikte katıldım yarışmaya. Fakat Hulusi fotoğrafları ve-
rirken yerdeki bir çöpü Photoshop ile sildi. Bu kurallara aykırı. Sonuçlar açıklandığında Hulusi’nin 
o fotoğraf ile Mansiyon aldığını gördüm. İhbar ettim tabii. Aldılar elinden mansiyonu. Ha ha ha ha. 
Ben yine sergileme ödülü aldım ve Facebook’da paylaştım. Bu jüri de işe yaramaz. Of ya…! 
 

 Gün 135: Uluslararası bir fotoğraf yarışmasına katılmıştım. FIAT, yok FIAP, o işte.                 
Manzara kategorisinde bir tane FIAP sergileme ödülü aldım. Hemen Facebook’da “FIAP                   
Sergileme ödülü alan eserim” diye yayınladım. Anında gıcık biri kalktı “FIAP Sergileme Ödülü  
diye bir şey yoktur. Sergileme ödül değildir. Manzara fotoğrafına nasıl “eserim” dersiniz?” diye 
yazdı. Olacak iş mi bu. İnanmadım tabii. Sildim yorumu. Hep böyle yapıyorum zaten. 
 

 Gün 160: Bu FIAP işi iyi gidiyor. Sürekli sergileme ödülü alıyorum. Bizim Himmet abi var, 
yerel gazetede çalışıyor. Kayınçom. Ona haber yaptırdım. Yazının başlığını da “Avrupa ülkeleri 
arasında yapılan sergileme yarışmalarında büyük beğeni toplayan fotoğraf sanatçısı Fevzi Kıtır” 
olarak yazdırdım. Hemen gıcık tipler yorumlara başladılar. “Bu tür bir yarışma mı var, bu neyin 
kafası,…” filan dediler. Çok kızgınım çok. Kıskanıyorlar beni. 
 

 Gün 185: Bizim şehrin derneklerinden birisine üye oldum. Sanatçı kişiliğimi kanıtlayan 
AFIAP unvanı ile şereflendirileceğim için bu bir zorunluluk. Başvuru evraklarını gönderdim, onlar 
da STK oldukları için kabul ettiler tabii. Zaten her başvuruyu tüzükleri gereği kabul ediyorlar.              
Bunu da Facebook’da yayınladım. Herkes o kadar tebrik etti ki beni. İnanılmaz sevinçliyim. “Daha 
iyilerine layıksın” diyenler, “başarılarımın devamını” dileyenler, “bu daha başlangıç” diyenler. Ne 
çok sevenim var. O adamın yazdığı “seninle kafa buluyorlar, derneğe üye olmak bir başarı değil, 
herkesi alıyorlar, arkadaşlarını iyi seçmeni öneririm, onlar dostun değil” yorumunu da elbette            
hemen sildim. 
 

 Gün 200: Bir yarışmada kural ihlali yapmışım ve kötü adamlardan birisi beni ihbar etmiş. 
Daha önce sergileme alan bir fotoğrafı tekrar yollamışım. Hepsi bu. İnsanlar neden bu kadar             
kötü? Nasıl bunları takip ediyorlar? Yoksa Cengiz mi beni ispiyonladı anlamadım. Ancak ödüllü 
fotoğraf yarışmalarına katılmamı hiçbir güç engelleyemez. Benim yeğen var Mahmut. Fotoğrafları 
onun adına gönderirim iş tamam. 
 
 Sevgili Sille Sanat Sarayı Üyeleri, 
 Kahramanımız Fevzi Kıtır, bu özelliklerinin tamamı veya parçaları ile her an etrafımızda                  
gördüğümüz “ilginç” kişiliklerden birisi. Muhakkak sizin arkadaş listenizde de Fevzi’ler vardır, benzer             
hikayelere şahit olmuş veya duymuşsunuzdur. Bu yazıdan Fevzilerin ders alacağını ve karakter yapılarını 
değiştirmelerini elbette beklemiyorum. Mesajım şu ve sadece Fevzi’ye “Biz senin var olduğunu biliyoruz”. 

 

                                                                                              Burak ŞENBAK 
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"LIGURIA CALLS TURKEY" 

Sille Sanat Sarayı üyelerinin FIAP Ödüllü fotoğrafları İtalya - Albenga'da sergileniyor. 



 

 2017 Çukurova Ödülü Haluk Uygur'un  

 Çukurova Ödülü’nün bu yıl çok yönlü sanatçı,   kültür-sanat   
adamı  Onursal Üyemiz S. Haluk  Uygur’a verilmesi kararlaştırıldı. 
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          Reha Bilir’e Bir Unvan da Hindistan’dan 
 

 Fotoğraf sanatına olan katkılarından dolayı Reha Bilir' e Hindistan 
İVAF tarafından Hon. FİVAF unvanı verilmiştir. 

 Fotoğraf Sergisi 

 Değerli üyemiz Derya Atasever Yazar'ın "KAPADOKYA               
MASALI" isimli fotoğraf sergisinin açılışına tüm fotoğraf   severler  
davetlidir. 18 Mart 2017 Cumartesi günü Saat 16.00'da Sille Sanat 
Sarayı'nda . 

Bakü’ den Güzel Bir Hediye 

 Azerbaycan - Bakü' deki sesimiz Arzu Murvatova'  dan Sille Sanat Sarayı’ 
na güzel bir hediye geldi. 

Reha Bilir’le Fotoğraf Sunumu 

 Selçuk Üniversitesi, Hayatı Vizörden Bakanlar Topluluğu 6 Ocak’ ta                   
Malazgirt Salonu’ nda Reha Bilir’le buluştu. 

 FIAP 27. Renkli Baskı Bienali için Türkiye Ulusal takımına üyelerimiz Zehra Soylu                
Çöplü, Serkan Turaç, Derviş Özcan ve Ender Bayındır seçilmiştir. Türkiye takımına finalde               
başarılar diliyoruz.  

 Sille Sanat Sarayı'nda Okan Yılmaz' ın "Bana Kalan" isimli fotoğraf    sergisi 
açılışından sonra Polisevi'nde yaptığımız sunum, söyleşi ve keyifli  akşam               
yemeği ile unutulmayacak bir gün yaşadık. Okan Yılmaz' a ve katılan tüm                        
dostlarımıza teşekkür ederiz.  

 11. Sami Güner Kupası Fotoğraf Gösterisi Yarışmasında tur atlayan üyelerimiz Emre 
Bostanoğlu, Tuncay Özdal, Orhan Turhan, Bünyamin Çadirci, Neşe Arı, Tayfun Keçecioğlu, Seyit 
Konyalı, Gökalp Bilici, Cihan Karaca ve Fatma Kırımlı Gökmen'i tebrik ederiz.  

https://www.facebook.com/deryaataseveryazar
https://www.facebook.com/arzu.murvatova
https://www.facebook.com/zehracoplu
https://www.facebook.com/zehracoplu
https://www.facebook.com/serkan.turac.94
https://www.facebook.com/dervis.ozcan.7
https://www.facebook.com/ender.bayindir
https://www.facebook.com/okan.yilmaz.photos
https://www.facebook.com/emrebostanoglu
https://www.facebook.com/emrebostanoglu
https://www.facebook.com/wademakum
https://www.facebook.com/orhan.turhan.750
https://www.facebook.com/bunyamincadirci
https://www.facebook.com/neseari
https://www.facebook.com/tayfun.kececioglu
https://www.facebook.com/184S604
https://www.facebook.com/184S604
https://www.facebook.com/karacacihan
https://www.facebook.com/profile.php?id=1632954087
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SARAYIN SULTANLARI BULUŞUYOR 

 

 Sille Sanat Sarayı'nda artık bir gelenek haline gelen "Sarayın Sultanları Buluşuyor" bu yıl 25-26 Mart 2017 

günlerinde Konya'da yapılacak.  Etkinliğe Sille Sanat Sarayı bünyesinde bulunan 76 kadın üyenin dışında 

fotoğraf sanatına gönül vermiş tüm fotoğraf dostlarının da katılımı bekleniyor.  

 

FESTİVAL PROGRAMI 

25 MART 2017 

 

08:00 Konya'dan Zıvarık köyüne hareket 

Gün boyu köyde fotoğraf çekimi (Bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış, otantik yapıya sahip yöresel evler ve sıcakkanlı halkı 

bizi bekliyor.) 

Kadın üyelerimiz arasında Zıvarık Köyünde çektikleri fotoğraflarla katılabilecekleri bir yarışma düzenlenecektir. 

17:00 Zıvarık'tan Konya'ya hareket. 

19:00 Akşam yemeği 

21:00 Eğlence zamanı 

  

26 MART 2017 

 

08:00 – 09:00 Zıvarık Köyünde çekilen fotoğrafların yarışma için teslimi 

09:00 - 14:00 Sille'de fotoğraf çekimi, Sille Sanat Sarayı'nda Şili Fotoğraf Federasyonu'nun sergi açılışı ( Bu sırada değerli 

jüri üyelerimiz Prof. Dr. Güler ERTAN, Gül EZEN ve Gülnaz ÇOLAK kadın üyelerimiz arasında düzenlediğimiz 

fotomaraton yarışmasının değerlendirmesinde olacaklar.) 

14:00 - 16:00 Ödül töreni, Jüri üyelerimizin sunumları ve "Adam Gibi" sunumu 

16:00 -... Veda Zamanı 

  

* Gerekli görüldüğü durumlarda etkinlik saatlerinde değişiklik yapılabilir. 

  

Önemli Notlar: 

1. Etkinlik Konya Polisevi’nde olacaktır. Konaklama rezervasyonları için 5 Mart 2017 gününe kadar sillesanat@yahoo.com 

adresine bilgi veriniz. Cumartesi sabah çıkışımız erken olacağı için cuma akşamından gelmeniz önerilir. 

2. "Adam Gibi" sunumumuzu oluşturmak üzere kadın üyelerimizin içinde erkek olan bir adet fotoğrafını 20x30 cm, 300 dpi 

çözünürlükte sillesanat@yahoo.com adresine 5 Mart 2017 Pazar gününe kadar göndermelerini rica ediyoruz.  

3. Güzel bir hobi bizi bir araya getirmişken, mutlu anlar yaşatırken biz de birilerini mutlu etmeyi isteriz. Katılımcılardan et-

kinliğe gelirken yanlarında kullanılmış ya da yeni olabilir en az 3-4 tane çocuk kitabı getirmeleri rica edilir. Bu kitapların bir 

bölümü fotoğrafını çektiğimiz çocuklara, bir bölümü de başka bir köy okuluna hediye edilecektir. (15 Temmuz olayından 

sonra yasaklanan yayınevlerine dikkat etmeniz rica edilir.) 

4*Ulaşım için katılımcı sayısına göre araç kiralanacaktır. 

5. Cumartesi akşamı eğlence için mekan ve fiyat, katılımcı sayısının ardından belli olacaktır. 

   6. Adı her ne kadar "Sarayın Sultanları Buluşuyor" olsa da etkinliğimiz elbette tüm üyelerimize ve fotoğraf dostlarına açıktır.         

Foto maratona ve karma fotoğraf sunumuna fotoğraf verme hakkı sadece kadın üyelerimize ait olacaktır. 
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