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SİLLE SANAT SARAYI BÜLTENİDİR

RAMAZAN BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN

EDĠTÖR’ DEN
FOTOĞRAFÇI KĠġĠLĠĞĠMĠZ
Her kurum ve kuruluĢun bir var oluĢ amacı vardır. Bu kurum ve
kuruluĢların bazıları maddi kazanç kapısıdır. Bazıları ise sadece insana hizmet
odaklıdır. Güzel Ģehrimiz Konya’dan ülkemizin ve bütün dünya fotoğrafçılarını
kucaklayan bir anlayıĢla hareket eden Sille Sanat Sarayı, dünyanın her yerinden
günden güne üye sayısını arttırmaktadır. Bir kuruluĢun üye sayısının çok olması
elbette o kuruluĢun gerçek gücü değildir. Sanat adına yapılan etkinliklerin
kalitesi, üyelerin kendi çalıĢmalarını iyi ortamlarda paylaĢma imkanlarını
bulabilmesi, güzel olanın değer kazanması gibi unsurların olması önemlidir. Sille
Sanat Sarayı, Reha Bilir’ in ve gönüllü üyelerin çabalarıyla bir çok baĢarıya imza
atmaya ısrarla devam etmektedir.
Fotoğraf için yola çıkmıĢ bir kuruluĢun güzelliği o kuruluĢun içinde yer
alan insanların kiĢiliği ile sıkı bir bağlantısı vardır. Bencil tutumların, hırsa
bürünmüĢ hareketlerin, baĢkalarını incitici kötü seslerin olmadığı kuruluĢ olarak
yoluna devam etmeye çalıĢan Sille Sanat Sarayı bu konuda üyelerinden oldukça
memnundur. Bu memnuniyetini de üyeleri için en güzel etkinlikleri yapmaya
çalıĢarak göstermeye çalıĢmaktadır. Ancak Ģu unutulmamalıdır ki bir kuruluĢa
yapılabilecek en büyük kötülük üye olduktan sonra pasif kalmaktır. Yapılan
etkinlikleri uzaktan seyretmek, katılımcı olarak yer almamak ve ya bir menfaat
söz konusunda olduğunda ortaya çıkmak istenmeyen bir davranıĢtır. Ġki ayda bir
yapılan üyeler arası fotoğraf yarıĢması, kardeĢ dernekler arasında yapılan
yarıĢmalar, Seyit Ali Ak Kupası, her yıl yaptığımız üyeler buluĢması, fotoğraf
sergileri, Sille Sanat Sarayı bülteni, unvan baĢvuruları gibi etkinliklerimizde
varlığınızı hissetmek istiyoruz.
Yapılan etkinliklerin amacı en iyileri seçmek değil, fotoğraf adına
üyelerimizi sürekli üretken hale getirmektir. Bu bağlamda alınan dereceler ve ya
ödüller en iyi fotoğrafçıyı değil üretken fotoğrafçıyı belirlemektedir. Sille Sanat
Sarayı’nın üyelerine “fotoğraf sanatçısı” unvanı verme gibi yetkisi yoktur. Bu
yetki toplumundur. Sille Sanat Sarayı, sadece sanat uğraĢısı içinde olanlarla
kendini kanıtlamıĢ olan ustaların bir araya geldiği bir topluluktur. Üretilenleri
paylaĢma ve gösterme fırsatı sunan, güzelliklerin değer bulması için üyelerine
imkanlar oluĢturmaya çalıĢan bir kuruluĢtur.
Etkinliklerimiz ve duyurularımızı www.sillesanatsarayi.com’dan takip
edebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER
SAYFA 3-4-5
Belma ARSLAN,
“Fotoğraf Bir Dildir”
SAYFA 6
Üyelerimiz arasında yapılan “rüzgar”
konul u fot o ğr af yarı Ģ m am ı z
sonuçlandı.
SAYFA 7
Ġsa Can Bezirci Ortaokulu öğrencileri
fotoğraf sergisi ççtı.
SAYFA 8-9
Selçuklu Belediyesi uluslar arası
instagram fotoğraf yarıĢması
sonuçlandı.

Sille Sanat Sarayı ailesi olarak Ramazan Bayramı’nızı kutlar, bayramın
ülkemize barıĢ ve huzur getirmesini dileriz.
Akın ACAR
Efiap/b -SSS/b

Kapak fotoğrafları:
Belma ARSLAN
Reha BĠLĠR
SANAL SERGĠ ĠMKANI

Üyelerimiz fotoğraflarını web sitemizin

www.sillesanatsarayi.com/Sergiler
bölümünde sergilemek üzere baĢvuru
yapabilirler.

BELMA ARSLAN
FOTOĞRAF BİR DİLDİR
GeliĢen teknolojiyle birlikte, yaĢadığımız yüzyılda fotoğraf hayatımızın
ayrılmaz bir parçası oldu. Bugün ise; gerek teknolojinin ceplerimize kadar
soktuğu dijital fotoğraf makineleri, gerekse günümüz insanının anı hızlı yaĢama
ve tüketme histerisi içinde fotoğraf artık günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına
girdi. Teknolojinin sanata ve insanlığa kattığı estetik bir yargı ile birlikte
fotoğraf; kiĢilerin estetik bakıĢ açılarının geliĢmesine sebebiyet veren, her
geçen gün daha da geliĢerek bir tutku haline geldi.
Fotoğraf kimilerine göre bir tutkudur. Çünkü fotoğraf sınırsız bir yaratıĢtır,
nesnelere konuĢmaktır. Fotoğraf sonu gelmek bilmeyen bir keĢfediĢtir. Zaman
geçtikçe etrafa vizör gözüyle bakmanıza sebep olan, elinizde makinenizle
dolaĢırken bir çok yeni insanlarla tanıĢmanızı sağlayan büyülü bir dünyadır. Her
fotoğraf bambaĢka hayatlara açılan bir penceredir. Bazen gerçeğin çıplak haliyle
yansıtıldığı bir dünya olur, bazen zamanın derinliklerinde bir anı olur.
Fotoğraf sanatı ıĢıkla, kompozisyonla, objektifle, açılarla, fotoğrafçının
vermek istediği duygularla anlam bulur. Henri Cartier Bresson’ a göre insanın
aklını, gözünü ve yüreğini aynı hizaya getirmesidir. Ve Fotoğraf çekmek bir
yaĢam tarzıdır.
“Fotoğraf hem bir faaliyet, hem iletiĢimin anahtarı, iletiĢim sürecinin odak
noktasıdır. Fotoğraf bir dildir. Kendi kurgusu, öğeleri ile zamanı dondurup, geleceğe aktaran yaĢayan bir dildir. Dolayısı ile hiçbir aracıya, çevirmene gerek
duymadan her kültürden insanın kolay okuyup, anlayacağı ortak bir dildir.
Ġnsanoğlu yaĢadıklarını belgeleme ve paylaĢma sevdasın devam ettirdikçe,
fotoğraf bir iletiĢim aracı olarak, hayatımızdaki yerini her zaman koruyacak ve
konuĢmaya devam edecektir.

SİLLE SANAT SARAYI KARDEŞ DERNEKLER FOTOĞRAF YARIŞMASI
http://www.sillesanat.com/Fotograf_Yarismalari

BELMA ARSLAN
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ÜYELERİMİZ ARASINDA YAPILAN RÜZGAR KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLANDI

2016 yılının üyeler arası ikinci fotoğraf yarıĢması sonuçlandı. "RÜZGÂR" konulu yarıĢmamıza 61 üyemiz 216 fotoğrafla
katıldı. Seçiciliğini Ġtalya'dan Paolo TAVAROLLI' nin yaptığı yarıĢmada birincilik ödülünü Ġzmir'den BarıĢ BARLAS
kazandı. Mardin'den Mustafa KILIÇ ikinci, Ġstanbul'dan Özlem GÜN BĠNGÖL üçüncü oldular.
Akın ACAR, Arif MĠLETLĠ, Aylin ERÖZCAN, Cihan KARACA, Fikri ÖZALP, Fikriye ER, NeĢe ARI (2), Noor
Ahmed GELAL, Sudip ROYCHOUDHURY, Tayfun KEÇECĠOĞLU ve Zehra ÇÖPLÜ' nün fotoğrafları da sergi için
seçildi.
Bu değerlendirmeye göre ikinci yarıĢma sonucunda puan durumu Ģöyle; BarıĢ BARLAS - 4 Puan , Veli AYDOĞDU - 4
Puan, Mustafa KILIÇ - 3 Puan, Mehmet ULUYURT - 3 Puan, Mine EVREN ERTUĞRUL - 3 Puan, Noor Ahmed GELAL
- 3 Puan, Özlem Gün BİNGÖL - 3 Puan, Buket ÖZATAY - 2 Puan, Cihan KARACA - 2,puan, Fikri ÖZALP - 2 Puan, Neşe
ARI - 2 Puan, Salim ġĠMġEK - 2 Puan, Adem KAVAZ - 1 Puan, Ahmet ÇETĠNTAġ - 1 Puan, Akın ACAR - 1 Puan, Arif
MĠLETLĠ - 1 Puan, Aylin ERÖZCAN - 1 Puan, Fikriye ER - 1 Puan, George VARDAKIS - 1 Puan, Haitham AL FARSĠ
- 1 Puan, Hasan UÇAR - 1 Puan , Nihal SAKARYA - 1 Puan, Rajdeep BISWAS - 1 Puan, Seçkin YENİCİ - 1 Puan, Sudip
ROYCHOUDHURY - 1 Puan, Tayfun KEÇECĠOĞLU - 1 Puan, Zehra ÇÖPLÜ - 1 Puan.

BĠRĠNCĠLĠK ÖDÜLÜ - BARIġ BARLAS / ĠZMĠR

ĠKĠNCĠLĠK ÖDÜLÜ - MUSTAFA KILIÇ / MARDĠN
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ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ - ÖZLEM GÜN BĠNGÖL / ĠSTANBUL

ĠSA CAN BEZĠRCĠ ORTAOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN FOTOĞRAF SERGĠSĠ AÇILDI
Konya Karatay Ġlçesinde yer alan Ġsa Can Bezirci Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen "YaĢadığım
Mahalle" konulu fotoğraf yarıĢmasının sergi açılıĢı ve ödül töreni gerçekleĢtirildi. Fotoğraf Egzersiz Gurubu
eğitmeni Mürüvvet AÇIKGÖZ' ün öğrencilere verdiği temel fotoğraf eğitimi sonrasında gerçekleĢtirilen etkinlik
çerçevesinde düzenlenen yarıĢmada birincilik ödülünü Fatımatül Zehra SAVANÇ, ikincilik ödülünü Vera
AKSOY, üçüncülük ödülünü ise Sinan CĠRE kazandılar.
Sergi açılıĢı Ġsa Can Bezirci Ortaokulu Müdürü YaĢar ORHAN, Müdür Yardımcısı Fadıl YaĢ GÖK, Mürüvvet
AÇIKGÖZ, Yüksel AÇIKGÖZ ve Reha BĠLĠR' in katılımı ile gerçekleĢti.
Sergide fotoğrafları yer alan öğrencilerin sevinçleri duygulu anlar yaĢattı

BĠRĠNCĠLĠK ÖDÜLÜ - Fatımatül Zehra SAVANÇ

ĠKĠNCĠLĠK ÖDÜLÜ - VERA AKSOY

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ - SĠNAN CĠRE
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SELÇUKLU BELEDĠYESĠ ULUSLARARASI INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIġMASI
SONUÇLANDI
Selçuklu Belediyesi tarafından sosyal medya etkinlikleri kapsamında hazırlanan “Değerlerini Yakala” konulu
instagram fotoğraf yarıĢması jüri toplantısı 28.05.2016 günü yapıldı.
Jüri üyeleri #değerleriniyakala (#degerleriniyakala) ve #captureyourvalues (#captureyourvalue) hashtagları ile
instagrama yüklenen 3027 fotoğrafı değerlendirdi.
YarıĢmaya katılan eserler Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi'ne ait 8 Evrensel Temel Değer olan;
HoĢgörü, Sorumluluk, Temizlik, Merhamet, Cömertlik, Sabır, Saygı ve Doğruluk konuları ile birlikte teknik özellikleri de
göz önüne alınarak değerlendirildi.
Değerlendirme sonucunda ödül alan fotoğrafçılar aĢağıdaki Ģekilde belirlendi. Ödül alan katılımcıları kutlar, katılan
sanatçılarımıza teĢekkür ederiz.
IPHONE 6S PLUS VE IPHO E6 KAZANAN FOTOĞRAFLAR

OĞUZ İPÇİ - KONYA

SALİM ŞİMŞEK - MUĞLA

KİTABİYE KARTEFE - İSTANBUL
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SEYİT KONYALI - KONYA

SEÇKİN YENİCİ - AYDIN

AHMET KURAL -

“Baki kalan bu kubbede hoĢ bir seda imiĢ”

Sıtkı FIRAT
Erzincan Kemaliye’ de doğdu. Tüm hemĢehrileri gibi o da
küçük yaĢta gurbetçi oldu. Ġlk, orta ve öğretmen okulunu Ġstanbul’
da bitirdi. Bir yıl Kemaliye BaĢpınar’ da ilkokul öğretmenliği
yaptı. (1947) Ertesi yıl o zamanki adı ile Gazi Eğitim Enstitüsü (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi) Resim-iĢ Bölümü
sınavlarını kazandı. Resim öğretmeni olarak mezun oldu.
Fotoğrafla burada tanıĢtı. Ġlk fotoğraf derslerini hocası ġinasi
Barutçu’ dan aldı. (1948-49.) Diyarbakır ve Ankara Öğretmen
Okulun da uzun yıllar
öğretmenlik yaptı.
Fotoğraf kursları açtı. Daha sonra Gazi Üniversitesi’nde öğretim
üyesi olarak görev yaptı, resim ve fotoğraf derslerine girdi. 26 yıl
hocalıktan sonra 1977 yılında emekli oldu. Sıtkı Fırat, 16 Haziran
2016 PerĢembe günü vefat etti.

Sille Sanat Sarayı ailesi olarak ustaya Allah’tan rahmet,
akraba ve dostlarına sabırlar diliyoruz.

MİNE EVREN ERTUĞRUL - İSTANBUL

RAJDEEP BISWAS - HİNDİSTAN

EMRE BOSTANOĞLU - KOCAELİ

ABDULLAH APAN - KONYA

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği (UFSD)

5. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
31.05.2016 / 26.11.2016

http://www.sillesanat.com/Fotograf_Yarismalari
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28 - 29 EKĠM 2016
Sille Sanat Sarayi Üyeler BuluĢması / SSS Members Meeting - 2016
Sille Sanat Sarayı ve Mersin OLBA Fotoğraf Derneği ortak organizasyonu ile Akdeniz'in en güzel köĢesinde
buluĢuyoruz. 28 - 29 Ekim 2016 günlerinde yapacağımız bu festivale herkesi bekliyoruz. BaĢvuru ve ayrıntılı
bilgi için : sillesanat@yahoo.com
SSS Members Meeting for this year is organizing together by Sille Sanat Sarayı and Mersin Olba
Photography Association. We are waiting for you for this excellent festival to Mediterranean Sea. /For more
information: sillesanat@yahoo.com

SON KATILIM TARİHİ
24 EYLÜL 2016

SAAT: 23.55

