
SİLLE SANAT SARAYI (SSS) ULUSLARARASI UNVANLAR 

SİLLE SANAT SARAYI ULUSLARARASI UNVANLARINA SAHİP OLMAK İÇİN  

SİLLE SANAT SARAYI ÜYESİ OLMA ZORUNLULUĞU YOKTUR 

Bu unvanlar, Sille Sanat Sarayı patronajlı ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında başarı göstermiş, FIAP 

Fotoğraf Akademisi etkinliklerine katılmış, Türkiye’deki katılımcılar için Sille Sanat Sarayının düzenlediği ulusal 

yarışmalara en az bir kere, yurt dışından katılımcılar için ise SSS İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf 

Yarışmasına en az bir kere katılmış bütün fotoğrafçılarla ilişkilendirilmiştir. Bu unvanlar için gerekli şartları 

oluşturmuş fotoğrafçılar, Başvuru için belirlenmiş ücret karşılığında ilgili formları doldurarak her yıl 01 Ekim-15 

Ekim tarihleri arasında unvan başvurusunda bulunabilirler. (Sille Sanat Sarayı üyeleri başvuru ücretinden 

muaftır.) Unvanlar, belirlenen etkinliklere katılıma göre ve fotoğraf yarışmalarında elde edilen başarıların 

puanlanması esasına göre verilir. 

 Fotoğrafçıların sırasıyla başvurabilecekleri unvanlar ve bu unvanları alabilmek için yerine getirilmesi 

gereken şartlar şunlardır: 

 UNVAN ADI                             PUANI 

 SSS/Hava                                 50 puan                                   

 SSS/Su                                   150 puan 

 SSS/Toprak                           200 puan 

 SSS/Ateş                               250 puan 

 SSS/Hayat                             300 puan 

 SSS/Evren                             400 puan 

 SSS/Sonsuzluk                     600 puan 

 SSS/Sır                                  800 puan 

 1.Türkiye’deki katılımcılar için Sille Sanat Sarayının düzenlediği ulusal fotoğraf yarışmalarına en az bir 

kere, yurt dışından katılımcılar için ise SSS İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına en az bir kere 

katılmış olmak ön şarttır. 

 2.Sille Sanat Sarayı patronajına sahip tüm ulusal veya uluslararası fotoğraf yarışmalarından ödül ve 

sergileme almak. ( Alınan her altın, gümüş ve bronz veya birincilik, ikincilik ve üçüncülük için 10 puan; alınan her 

mansiyon, diploma, özel ödül ve benzeri için 8 puan; alınan her sergileme için 5 puan) 

  Not: Sille Sanat Sarayı patronajına sahip ulusal ve uluslararası tüm yarışmaların listesini 

http://sillesanat.com/ web sitemizde “Onaylı Yarışmalar” bölümünde bulabilirsiniz.  

 3.Belirtilen türlerdeki yarışmalara katılmış ancak hiç ödül ve sergileme alamamış katılımcılar her 

yarışma için etkinlik katılım puanı alırlar. Bu, her yarışma için 3 puandır. (Bu madde SSS/Fire unvanının da dâhil 

olduğu ilk dört unvan için geçerlidir.) 

 4.FIAP Fotoğraf Akademisinin düzenlediği etkinliklere katılanlar her etkinlik için 2 puan alırlar. 

 5.Unvanlar sırasıyla alınır. Ve önceki yıllarda unvan başvurusu için kullanılan puanlar bir sonraki unvan 

başvurusu için gerekli olan puana dâhil edilir. 

 7.Değerlendirmeye 01 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar yapılan yarışma ve etkinlik katılımları da 

dâhildir. 

http://sillesanat.com/


 8. Başvuru formuna yazılan etkinlikleri belgelendirmek zorunludur. Bu nedenle yarışma sonuç raporları 

ve etkinlik katılım bilgileri ayrıca başvuru formuyla birlikte gönderilmelidir. 

 10.Unvan başvuru ücreti Türkiye’deki katılımcılar için 50 TL, yurt dışındaki katılımcılar için  

10 Euro / 12 USD olarak belirlenmiştir. Katılım ücretleri her yıl güncellenebilir. 

 Başvuru formunu doldurduktan sonra akinacar10@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.  

 

ADI - SOYADI  
Akın ACAR 

ÜLKE Türkiye 

ADRES Akkuyu Mh. Anadolu Cd. No:22 Konyaaltı /Antalya 

TELEFON NUMARASI 0 506 …….. ……….. 

E POSTA ADRESİ akinacar10@hotmail.com 

BAŞVURULAN UNVAN SSS/Hava 

 

Bu formdaki bilgilerin bana ait olduğunu doğrularım (       ) 

Katıldığın etkinlik belgelerini forma ekledim.               (       ) 

Unvan için gerekli ücreti yatırdım.                                  (       ) 

                                                                                                                                                            Tarih ve imza 

                                                                                                                                                             01 Eylül 2021 

                                                                                                                                                               Akın ACAR 

ÖRNEK BAŞVURU FORMU 

 

 ETKİNLİK ADI SSS PATR. NO. KATILDIM ÖDÜL KABUL PUAN 

1 SSS ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI 2021-011 X GÜMÜŞ MAD. 3 10+15 

2 FIAP 14th DÜNYA KUPASI ÖDÜL TÖRENİ  X -  2 

3 FIAP PHOTO ACADEMY – MARCO GAİOTTİ  X -  2 

4 SSS İBRAHİM ZAMAN ULUSLARARASI YARIŞMA  2021-010 X - 2 10 

5 ULUSLARARASI YARIŞMA – QURAN RECITATION 2021-012 X - - 3 

6       

7       

8       

9       
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