Sevgili Arkadaşlar,
2019 yılı üyeler arası yarışmalarımızın birincisi için yarın son gün. Bu yıl ilk yarışmamızın konusu “Aşk”.
Yarışmanın seçiciliğini Finlandiya’dan Leena – Maija Lindgvist yapacak.
Hatırlatmak ve yeni üyelerimizi bilgilendirmek için tekrar yazayım;
-

Yıl boyunca 6 tane üyeler arası yarışmamız olacak.
Her yarışmanın birincisi 5 puan, ikincisi 4 puan, üçüncüsü 3 puan, mansiyonlar 2 puan,
sergilemeler 1 puan olacak.
Her yarışmanın birincisi Sille Sanat Sarayı altın madalya kazanacak.
Yıl boyunca yapılan altı yarışma sonucunda toplamda en çok puanı olan üyemizin fotoğraf
kitabı ödül yılsonu ödülü olarak basılacak.
Daha önceki yıllarda fotoğraf kitabı basılmış üyelerimizin tekrar birinci olması durumunda
sıralamada bir sonraki üyemizin kitabı basılacak.
Yılsonu sıralamasında üç yıl üst üste ilk üç içinde yer alacak olan üyemiz Sille Sanat Sarayı
Kupasını kazanacak ve üyeliği onursal üye olarak devam edecek.
ÖNCEKİ YILLARDA FOTOĞRAF KİTABI YAYINLANAN ÜYELERİMİZ
2014 – Zehra ÇÖPLÜ
2015 – Cihan KARACA
2016 – Neşe ARI - Mustafa KILIÇ – Akın ACAR
2017 – Özlem GÜN BİNGÖL
2018 – Reyhan TÜRK
Özlem GÜN BİNGÖL 2018 yılında Sille Sanat Sarayı Kupasını kazanan ilk üyemiz oldu ve
onursal üye olma hakkı kazandı.

Dear Friends,
Tomorrow is the last day for the first contest of Sille Sanat Sarayı members. Subject of the first
contest of 2019 is “LOVE”. Jury member of our first contest is Leena – Maija Lindgvist from Finland.
I want to remind and to inform our new members;
-

We have 6 contests during the year.
All SSS members can particiate to our contests.
The first place in each comtest will be 5 points, the second 4 points, the third 3 points, the
mentions 2 points, acceptances will be 1 point.
Winner of first place of each contest will have Sille Sanat Sarayı Gold Medal.
As a result of the six competitions held throughout the year, the photo book with the most
points will be printed as the prize year-end award.
If the winner of photo book in previous years will be in the first place again at the end of
year, in this case photo book of the next place winners will be printed.
Our member who will be in the top three for three consecutive years will win the Sille Sanat
Sarayı Cup and his membership will continue as an honorary member (Hon.SSS).
To participate to our contests: http://yarisma.sillesanat.com/
WINNERS OF PHOTO BOOK IN PREVIOUS YEARS
2014 – Zehra ÇÖPLÜ
2015 – Cihan KARACA
2016 – Neşe ARI - Mustafa KILIÇ – Akın ACAR
2017 – Özlem GÜN BİNGÖL
2018 – Reyhan TÜRK
Özlem GÜN BİNGÖL became the first member to win the Sille Sanat Sarayı Cup in 2018 and
she became our Honorable Member (Hon.SSS).
A new excitement begins with the first competition of 2019. I wish everyone success in this
excitement.
Good evening all.
Reha BİLİR

