UNVAN SERİSİ

UNVAN ŞARTNAMESİ
VE

BAŞVURU FORMU

Beyaz Rozet
Üyelik Rozeti

Sille Sanat Sarayı ailesine kabul edilmiş olanlara üyelik kartıyla birlikte
verilen ilk rozettir. Buna üyelik başlangıç rozeti de diyebiliriz. Bu rozete sahip
olanlar ancak bir yıl sonra gerekli şartları yerine getirdikten sonra Sille Sanat
Sarayı unvanlarına sırasıyla başvuruda bulunabilirler.

Sarı Rozet
Unvan Rozeti (SSS/Y)

Sille Sanat Sarayı ailesine kabul edildikten en az bir yıl sonra ilgili formu
(Form 1) doldurarak başvurabileceğiniz bir unvandır. SSS/Y unvanına, üyeliği
sırasında yaptığı çalışmalardan 75 puan elde eden herkes başvurabilir. Bu çalışmaların neleri kapsadığı başvuru formunda belirtilmiştir. Unvanlar sırasıyla
alınır ve her unvan alındığında bir yıl geçmeden diğer unvan başvuruları yapılamaz. Puanınızın yüksek olması veya diğer unvanlara başvuru için yeterli aşamada olması durumunda bile bu sıra atlanamaz. SSS unvanları aynı zamanda sizin
ne kadar süredir bu ailede olduğunuzu ifade eden göstergelerdir.

Mavi Rozet
Unvan Rozeti (SSS/B)

SSS/Y unvan sahipleri yaptıkları çalışmalardan dolayı bir yıl sonra 150 puan
elde etmişler ise mavi renkli SSS/B unvanı için başvuru hakkı kazanırlar.
Üyelerimiz bu unvana başvuru için SSS/Y başvuru sırasında kullandıkları puanı
dahil edebilirler. (Form 1) SSS/B unvanını elde etmiş üyelerimiz gerekli koşulları
sağlamışlarsa yeşil renkli yıldızlı rozet olan SSS/G unvanı için başvuru hakkı elde
ederler.
* SSS/G unvan başvurusu için gerekli bilgileri ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

Kırmızı Rozet
Unvan Rozeti (SSS/R)

SSS/B unvan sahipleri yaptıkları çalışmalardan dolayı bir yıl sonra 300 puan
elde etmişler ise kırmızı renkli SSS/R unvanı için başvuru hakkı kazanırlar.
Üyelerimiz bu unvana başvuru için SSS/Y ve SSS/B unvanlarına başvuru sırasında
kullandıkları puanı dahil edebilirler. (Form 1)

Siyah Rozet
Onursal Üye Rozeti (Hon. SSS)

Sille Sanat Sarayı onursal üyeliği (Hon. SSS) başvuru ile elde edilen bir
unvan değildir. Hon. SSS unvanı alacak kişiler ülke ve dünya fotoğrafına
yaptıkları katkıları değerlendirilerek Reha BİLİR başkanlığında oluşturulan bir
komisyon tarafından belirlenir.
Üyelerimizin "Onursal Üye" unvanına aday olabilmelerinin şartları
belirlenmiştir. Şartları yerine getirmiş üyelerimiz komisyon tarafından
değerlendirildikten sonra karara bağlanır.

Yıldızlı Yeşil Rozet
Unvan Rozeti (SSS/G*, SSS/G**, SSS/G***)

En az SSS/B (Mavi) unvana sahip olmak koşuluyla ;

Üyeler arası yarışmalarda 5 kez birinci olan üyemiz SSS/G*
(Yeşil rozet tek yıldız) unvanına,
Üyeler arası yarışmalarda 10 kez birinci olan üyemiz SSS/G**

(Yeşil rozet iki yıldız) unvanına,
Üyeler arası yarışmalarda 15 kez birinci olan üyemiz SSS/G***
(Yeşil rozet üç yıldız) unvanına başvuru yapabilir.

Bu unvan rozetine başvuru için form bulunmamaktadır. Üyelerimizin hangi
tarihte ve hangi üye yarışmalarında birincilik almışlarsa onları belirten bir maille
bildirmeleri yeterlidir.
Mavi rozete hak kazanmadan yıldızlı rozet alma seviyesine ulaşmış üyelerin
hakları mavi rozeti (SSS/B) alıncaya kadar saklı kalır.

Yıldızlı Kırmızı Rozet
Unvan Rozeti (SSS/R*, SSS/R**, SSS/RG***)

SİLLE SANAT SARAYI YILDIZLI KIRMIZI ROZET
Tanım:

Sille Sanat Sarayı yıldızlı kırmızı rozetli üye tanımı, kırmızı rozet üzerinde tek yıldızlı (SSS/R*), kırmızı rozet
üzerinde iki yıldızlı (SSS/R**), kırmızı rozet üzerinde üç yıldızlı (SSS/R***) unvana sahip üye şeklinde tanımlanmıştır.
Kimler başvurabilir? :
Bu unvan başvurusu Sille Sanat Sarayı üyeliğini kesintisiz beş yılını tamamlamış olan sadece kırmızı rozetli
üyelerimize açıktır. Kırmızı rozet sahibi olduğu halde üyelik süresinin beş yılını tamamlamamış üyeler başvuru yapamaz.
Yıldızlı kırmızı unvan başvuru aşaması nasıldır? :
Gerekli şartları yerine getiren kırmızı rozetli üyeler duyurulan tarihlerde başvurularını yaparlar. Yıldızlı kırmızı rozet hakkı elde eden üye listesi her yıl yapılan SSS üyeler buluşmasında ilan edilerek rozetleri kendilerine takdim edilir.
Yıldızlı kırmızı rozet nasıl alınır? :
Tek yıldızlı ve iki yıldızlı kırmızı rozet sahibi olmak için puanlama sistemi uygulanır. (Form 2, Form 3) Tek
yıldızlı kırmızı rozet sahibi olmayan iki yıldızlı rozete, iki yıldızlı kırmızı rozete sahip olmayan üç yıldızlı rozete başvuru yapamaz. Üç yıldızlı kırmızı rozet sahibi olmak için puanlama sistemi aranmaz. Üç yıldızlı kırmızı
rozet sahibi olmak için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar ilgili formda belirtilmiştir. (Form 4)

Yıldızlı Kırmızı Rozet
Unvan Rozeti (SSS/R*, SSS/R**, SSS/R***)
Hangi çalışmalarım değerlendirmeye alınacak? :

Tek yıldızlı kırmızı rozet ve üç yıldızlı rozet başvurusunda geçmişe yönelik bütün aktivitelerinizden başvuru
şartnamesine uygun olanları yazabilirsiniz. Ancak iki yıldızlı kırmızı rozet başvurularınızda sadece tek yıldızlı kırmızı rozeti aldıktan sonraki aktiviteleriniz dikkate alınır.
Yıldızlı kırmızı rozet almanın avantajları var mıdır?
Yıldızlı kırmızı rozetli üyeler aşağıdaki avantajlara sahiptir.
Tek yıldızlı kırmızı rozetli üyeler; SSS üyelikleri boyunca üyelik aidatlarına %10 indirim uygulanır.
İki yıldızlı kırmızı rozetli üyeler; SSS üyelikleri boyunca üyelik aidatlarına %20 indirim uygulanır.
Üç yıldızlı kırmızı rozetli üyeler; SSS üyelikleri boyunca üyelik aidatı ödemezler.

FORM –1
YAPILAN ETKİNLİK

PUANLAMA

1. SSS Üyesi Olmak ................................................................................................................. 5
( SSS unvanlarına sahip olmak için SSS üyesi olmak zorunludur.)
2. Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Ödül Sergileme almak .............................................. 15
( Açıklama: Ulusal yarışmalarda ödül 2, sergileme 1 puan. Uluslararası yarışmalarda ödül 3, sergileme 2 puandır. Bu kategoride
en çok 15 puan alınabilecektir.)
3. FIAP, UPI veya PSA'dan Unvan Sahibi Olmak ........................................................... 3 - 30
( Açıklama: AFIAP 5 puan, EFIAP 8, EFIAP/B 10, EFIAP/S 15, EFIAP/G 20, EFIAP/P 25, MFIAP 10 puan, ESFIAP 25 puan, Hon.
EFIAP 30 puan, CR1 5 puan, CR2 8 puan, CR3 10 puan CR4 15 puan CR5 20 puan, Afrodit 8 puan, Hermes 10 puan ve Zeus 15
puan, HR UPI 30 puan, PSA unvanları aşamalı olarak 3 – 5 – 8 puan olarak değerlendirilir. Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformun’dan alınmış unvanlara 4 puan verilir.)

* Bu kategoride en çok 30 puan alınabilecektir.

4 / A - SSS'in FIAP Dünya Kupası takımı seçmeleri için fotoğraf vermek ........................................... 3

4 / B - SSS FIAP Dünya Kupasına seçilmiş olmak ..........................................................................10

( Açıklama: Takım olarak ödül alınmış ise ayrıca 20 puan. Bireysel ödül almak ayrıca 10 puan, bireysel sergileme almak ayrıca 5
puan. )

5.TFSF Onaylı Aşamalı (Turlu) Ulusal Gösteri Yarışmalarda Başarı Ödülü Almak ............. 4+10

( Açıklama: Her bir tur için 3 puan verilir. Kupaya ulaşmak + 4 puan. (Sami Güner Kupası, İfsak Kupası vs. ) Şinasi Barutçu Kupasına özel olarak davet edilmiş olmak 2 puan, tur atlamak 4 puan, kupa almak + 5 puan )

6. Herhangi Bir Karma Sergiye veya Karma Gösteriye Eseriyle Katılmak ............................... 2

( Açıklama: Her bir karma sergi için 2 puan verilir. ILFIAP ve SSS karma ve yurt dışı sergilerine eseriyle katılmak 3 puandır. Ayrıca
ulusal ve uluslararası müzelere kabul edilen her bir eser için 5 puan verilir.)

7. Kişisel Sergi Açmak veya Sunum Yapmak .......................................................................... 5

( Açıklama: İki kişilik sergiler kişisel sergi kabul edilir. Serginin başka yerdeki tekrarı için de ayrıca +5 puan verilir. SSS deki ve
yurt dışı sergiler ve sunumlar 6 puan ile değerlendirilir.)

8. Sanatın Herhangi bir dalında kitap yayınlamak ................................................................ 10

( Açıklama: Ana yazar değil de destekçi iseniz 3 puan. Kataloglar ve albümler buna dahildir. İki kişi tarafından yapılan ortak çalışmalarda paydaşların her birine 10 puan verilir. Paydaşların 2'den fazla olması durumunda 10 puan kişi sayısına bölünerek puanlanır. Sanatla ilgili kitap veya kitaplarının ulusal ve uluslar arası müzede yer alması nedeniyle her bir kitap için +8 puan verilir.
SSS üyeliğinden sonra kitap yayınlanmışsa puanlar iki katı olarak verilir.)

9. Fotoğraf ve Fotoğrafçılık Üzerine ve Diğer Sanat Dalları ile İlgili yazılar (makale,ropörtaj vb.) yayınlama....................................................... 5

(Açıklama: Basılmış olması veya e-dergide yayınlanması yeterlidir.)

10. Sosyal sorumluluk kapsamında sanatın herhangi bir dalında "uzun soluklu ve devamlılığı olan" toplumu bilinçlendirme etkinlikleri yapmak............................................................... 30

(Açıklama: Söz konusu etkinliklerin bu maddeye uygunluğunun kabulü inceleme kuruluna bağlıdır.)

11. SSS’nin Herhangi Bir Organizasyonunda Görev Almak .................................................. 5

( Açıklama: Her bir görev için ayrı puan verilir.)

12. SSS’nin Bir Organizasyonunda Karar ve Kabul Komisyonunda Yer Almak ................... 5

( Açıklama: Her bir görev için ayrı puan verilir. Sergi küratörlüğü bu kategoridedir. )

13. Fotoğraf Sanatına ve Diğer Sanat Dallarına Katkı Sağlamak Amacıyla Üretilen Projelerin SSS’de Kabul Görmesi
………………..................................................................................……. 10

14. SSS’de Fotoğraf Üzerine ve diğer sanat dallarında Eğitici Seminer vermek............... 8

15. SSS Web Sayfasında Kişisel Sanal Sergi Açmak .......................................................... 10

16. SSS Üyeler Arasında Yapılan Yarışmalara Katılmak ................................................ 2

( Açıklama: Yarışmaya katılmak 2 puan, bu yarışmalarda ödül almak +2, sergilemeler almak <her bir sergileme için > +1 puanla
değerlendirilir. Yılsonu ödülü 5 puanla değerlendirilir. Yarışma sonrası başarılı fotoğrafçı için ödül olarak hazırlanan fotoğraf
katalogları unvan başvurusunda değerlendirme dışıdır.)

17. SSS’nin Organizasyonunda Yer Aldığı Festival, Fotomaraton vb. Etkinliklere (Örn: DOGAY) , SSS Üyeler Buluşmasına Katılmak ..................................................................................... 5

18. Yurt Dışındaki Sanat Etkinliklerine Davetli Olarak Katılmak …………………………...…... 5

19. Yurt Dışındaki Sanat Etkinliklerine SSS’yi Temsil Etmek Üzere Görevlendirilerek Katılmak ............................................................................................................................................. 10

20. Sanatla İlgili Yarışma Dışı Bir Ödül Almak ................................................................ 15

( Örnek: Puduhepa Bilim ve Sanat Onur Ödülü, Yunus Nadi Ödülü, Altın inci ödülü vb.)

21. Ulusal ve Uluslararası Yarışma Jüriliği .................................................................... 5 - 10

( Açıklama: Ulusal yarışmalar için 5, FIAP, PSA ve UPI onaylı uluslararası yarışmalar için 10 puan verilir. Her jüri üyeliği ayrı puanlandırılır)

22. Değerlendirme maddelerinde olmadığı halde fotoğrafçılık ve diğer sanat alanlarında çalışmalarınız varsa ve “Keşke bu yaptıklarım da değerlendirilse “ diye düşündüğünüz çalışmalarınız varsa buraya yazınız. (Çalışmalarınızın kabul edilmesi ve puanlanması unvan komisyonu tarafından değerlendirilecektir.)

AÇIKLAMALAR
Bütün Sille Sanat Sarayı üyeleri SSS (Beyaz Rozet) ile başlar. Yaptıkları çalışmalar ve başarılarına göre
SSS/Y (Sarı Rozet), SSS/B (Mavi Rozet), SSS/R (Kırmızı Rozet) rozetlerine sahip olurlar. SSS/Y (Sarı Rozet)
unvanı için 75 puan alma şartı aranmaktadır. SSS/B (Mavi Rozet) için 150, SSS/R (Kırmızı Rozet) içinse 300
puan şartı aranır.
Hon.SSS unvanı (Siyah Rozet) onursal üyelere verilir. Onursal üyeler için puanlama söz konusu değildir. Yurt içinde ve yurt dışında SSS’ye ve Türk fotoğraf sanatına katkı sağlamış kişiler arasından seçilerek
Reha Bilir’in değerlendirmesi sonucu verilir.
Başvurulacak her yeni unvan için önceden alınan unvan puanı dahil edilir. Üyelik süresi yetersiz olması nedeniyle daha önce kullanılamayan puanları üyelik yıl şartnamesi dolduktan sonra kullanılabilir.
* Üyeler tarafından doldurulan unvan değerlendirme listelerinin (word dosyası şeklinde) her yıl 1
Ekim ‘e kadar SSS unvanları değerlendirme sorumlusu Akın Acar’a gönderilmesi gerekir. Başvurular 20
Ekimde değerlendirmeye alınır. Kasım ayı içinde değerlendirme sonuçları açıklanır. ( Akın ACAR, e-posta
adresi: akinacar10ster@gmail.com ) Tel: 0506 380 8118
Gerekli görüldüğünde bu tarihler değiştirilir.
* Sille Sanat Sarayı üyeler buluşması ve fotoğraf festivali etkinleri sırasında bir programla unvana
layık görülen üyeler açıklanır ve rozetleri takılır.
* SSS üyelik tarihinden itibaren yaptığınız çalışmalar ve başarılar değerlendirmeye alınır. Ancak önceden alınmış FIAP / UPI / PSA unvanları, Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformun’da alınmış unvanlar,
sanat dallarından herhangi biri ile ilgili kitap yayınlamak, aşamalı (turlu) ulusal gösteri yarışmalarında ve
Şinasi Barutçu Kupası fotoğraf yarışmalarında başarı ödülü almak, sanatla ilgili yarışma dışı bir ödül almak
(Puduhepa Bilim ve Sanat Onur Ödülü, Yunus Nadi Ödülü v.b) SSS'ye üyelik öncesi de olsa puanlamaya
dahil edilir.

* ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

SSS unvanları kazanılmış bir hak değil layık görülmüş unvanlardır. Toplam puanı elde etmek unvanı
hak etmek anlamına gelmemektedir. Gerekli görüldüğünde verilmiş bir unvanı üyeden geri alma hakkı SSS
karar komisyonuna aittir.

(SSS/R*) TEK YILDIZLI KIRMIZI ROZET UNVAN BAŞVURU FORMU (FORM-2)
ROZET İÇİN EN AZ 280 PUANA SAHİP OLMAK GEREKİR.TEK YILDIZLI KIRMIZI
Sille Sanat Sarayı kırmızı rozet unvan sahibiyim ve üyeliğimin beşinci yılımı doldurduğumu onaylıyorum. ( )
Adı ve Soyadı:
Üyelik Başlangıç Tarihi: ……./……./…….
ETKİNLİKLERİM:

AÇIKLAMALAR
TEK YILDIZLI KIRMIZI ROZET BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN “SİLLE SANAT SARAYI KUPASI”, “SSS SEYİT ALİ AK KUPASI” İLK YIL BAŞARISI SAĞLAMAK VE
EN AZ BİR DEFA SSS YURDAGÜL ÖZSAVAŞCI KUPASI’ NA KATILIM ÖN KOŞULDUR.

1.Üyeler arasında yapılan yarışmalarda aldığım ödüller
(Birincilik, ikincilik, üçüncülük). Her öddâhil değil.)ül için 10 puan (Mansiyon, jüri özel ödülü vb.

2.Sille Sanat Sarayı Sergi Salonunda fotoğraf sergisi açtım. (10 puan)
3.Sille Sanat Sarayı tarafından teklif edilen ulusal veya uluslararası bir yarışmada jürilik görevinde bulundum. (Her jürilikiçin 10 puan)
4.Türkiye’de düzenlenen ulusal ve/veya uluslararası fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği yaptım. (Her jürilik için 10 puan)
5.SSS üyeleri arası yapılan fotoğraf yarışmasında fotoğraflarımdan oluşan katalog basımı hakkı elde ettim. (10 Puan)

6.Sille Sanat Sarayı atölyesinde sergi açtım, sunum, söyleşi veya workshop yaptım. (Her biri için 10 Puan)
7.Sarayın Sultanları Buluşuyor etkinliğine katıldım. (Her katılım için 10 Puan)
8.SSS Seyit Ali Ak Kupasına Katıldım. (Her Katılım için 10 Puan)
9.SSS Yurdagül Özsavaşçı Kupasına katıldım. (Katılım için 10 Puan)
10.Sille Sanat Sarayı yarışma veya sergi takımında yer alabilmek için yurt içi yarışmalara fotoğraf gönderdim (Her katılım için 10 Puan)
11.Sille Sanat Sarayı yarışma veya sergi takımında yer alabilmek için yurt dışı yarışmalara fotoğraf gönderdim (Her katılım için 10 Puan)
12.Yurt içi - Sille Sanat Sarayı yarışma veya sergi takımında yer aldım. (Her katılım için 10 Puan)
13.Yurt dışı - Sille Sanat Sarayı yarışma veya sergi takımında yer aldım (Her katılım için 10 Puan)
14.Yer aldığım Sille Sanat Sarayı takımında yurt içi veya yurt dışından bireysel ödül aldım. (Her biri için 10 Puan)

15.Sille Sanat Sarayı olarak yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda takım olarak ödül aldık. (Her biri için 10 Puan)
16.Bireysel etkinliklerim sırasında Sille Sanat Sarayı topluluğunu tanıtıcı aktivitelerde bulundum ve bu tanıtıcı aktiviteleri belgeleyerek
Sille Sanat Sarayına bildirdim. (Her farklı tanıtıcı aktivite için 10 puan)
17.Her yıl farklı bölgelerde yapılan SSS üyeleri toplantılarına katıldım. (Her katılım için 10 Puan)
18.Sille Sanat Sarayı’nın özellikle üyelerine duyurusunu yaptığı ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldım. (Her katılım için 10 Puan)
19.Sille Sanat Sarayının duyurusunu yaptığı ulusal ve uluslararası yarışmada ödül aldım. (Alınan sergilemeler ödül sayılmaz.Her ödül için
10 Puan)

(SSS/R**)

İKİ YILDIZLI KIRMIZI ROZET UNVAN BAŞVURU FORMU (FORM-3)

İKİ YILDIZLI KIRMIZI ROZET İÇİN EN AZ 350 PUANA SAHİP OLMAK GEREKİR.

Sille Sanat Sarayı bir yıldızlı kırmızı rozet unvan sahibiyim ve aşağıdaki bütün aktiviteleri bir yıldızlı kırmızı rozeti aldıktan sonra gerçekleştirdiğimi onaylıyorum. ( )

Adı ve Soyadı:
Üyelik Başlangıç Tarihi: ……./……./…….
ETKİNLİKLERİM:
AÇIKLAMALAR

İKİ YILDIZLI KIRMIZI ROZET BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN “SİLLE SANAT SARAYI KUPASI”, “SSS SEYİT ALİ AK KUPASI” ‘NA İKİNCİ
YIL BAŞARISI SAĞLAMAK VE EN AZ BİR DEFA DA SSS YURDAGÜL ÖZSAVAŞCI KUPASI’ NA KATILIM ÖN KOŞULDUR.
1.Üyeler arasında yapılan yarışmalarda aldığım ödüller
(Birincilik, ikincilik, üçüncülük).( Her ödül için 10 puan) (Mansiyon, jüri özel ödülü vb. dâhil değil.)
2.Sille Sanat Sarayı Sergi Salonunda fotoğraf sergisi açtım. (10 puan)

3.Sille Sanat Sarayı tarafından teklif edilen ulusal veya uluslararası bir yarışmada jürilik görevinde bulundum. (Her jürilik için 10
puan)
4.Türkiye’de düzenlenen ulusal ve/veya uluslararası fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği yaptım. (Her jürilik için 10 puan)
5.SSS üyeleri arası yapılan fotoğraf yarışmasında fotoğraflarımdan oluşan katalog basımı hakkı elde ettim. (10 Puan)
6.Sille Sanat Sarayı atölyesinde sergi açtım, sunum, söyleşi veya grup çalışması yaptım. (Her biri için 10 Puan)
7.Sarayın Sultanları Buluşuyor etkinliğine katıldım. (Her katılım için 10 Puan)
8.SSS Seyit Ali Ak Kupasına Katıldım. (Her Katılım için 10 Puan)
9.SSS Yurdagül Özsavaşçı Kupasına katıldım. (Katılım için 10 Puan)
10.Sille Sanat Sarayı takımında yer alabilmek için yurt içi yarışmalar için fotoğraf gönderdim (Her katılım için 10 Puan)
11.Sille Sanat Sarayı takımında yer alabilmek için yurt dışı yarışmalar için fotoğraf gönderdim (Her katılım için 10 Puan)
12.Yurt içi yarışmalarda Sille Sanat Sarayı takımında yer aldım. (Her katılım için 10 Puan)
13.Yurt dışı yarışmalarda Sille Sanat Sarayı takımında yer aldım (Her katılım için 10 Puan)
14.Yer aldığım Sille Sanat Sarayı takımında yurt içi veya yurt dışından bireysel ödül aldım. (Her biri için 10 Puan)

15.Sille Sanat Sarayı olarak yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda takım olarak ödül aldık. (Her biri için 10 Puan)
16.Bireysel etkinliklerim sırasında Sille Sanat Sarayı topluluğunu tanıtıcı aktivitelerde bulundum ve bu tanıtıcı aktiviteleri belgeleyerek Sille Sanat Sarayına bildirdim. (Her farklı tanıtıcı aktivite için 10 puan)
17.Her yıl farklı bölgelerde yapılan SSS üyeleri toplantılarına katıldım. (Her katılım için 10 Puan)
18.Sille Sanat Sarayı’nın özellikle üyelerine duyurusunu yaptığı ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldım. (Her katılım için 10
Puan)
19.Sille Sanat Sarayının duyurusunu yaptığı ulusal ve uluslararası yarışmada ödül aldım. (Alınan sergilemeler ödül sayılmaz. Her
ödül için 10 Puan)

(SSS/R***) ÜÇ YILDIZLI KIRMIZI ROZET UNVAN BAŞVURU FORMU (FORM-4)

Sille Sanat Sarayı iki yıldızlı kırmızı rozet unvanı sahibiyim ve üyeliğimin onuncu yılını
doldurduğumu onaylıyorum ( )
Adı ve Soyadı:

Üyelik Başlangıç Tarihi: ……./……./…….

1.“SİLLE SANAT SARAYI KUPASI”, “SSS SEYİT ALİ AK KUPASI” Bu iki kupadan en az bir tanesine
sahip olmak. (Bu kupalardan birine sahip olduktan sonra Sille Sanat Saray Kupası, SSS Seyit Ali Ak Kupası
ve SSS Yurdagül Özsavaşcı Kupası için en az bir defa yarışmaya katılmış olma şartı aranır.)
2. Sille Sanat Sarayı üyeler arası yarışmalarda en az 3 kez birinci olmak.

