SİLLE SANAT SARAYI YILDIZLI KIRMIZI ROZET UNVAN ŞARTNAMESİ
Tanım:
Sille Sanat Sarayı yıldızlı kırmızı rozetli üye tanımı, kırmızı rozet üzerinde tek yıldızlı, kırmızı rozet üzerinde
iki yıldızlı, kırmızı rozet üzerinde üç yıldızlı 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. 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 vardır. Bu şartlar aşağıdaki bölümlerde belirtilmiştir.
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.

TEK YILDIZLI KIRMIZI ROZET UNVAN BAŞVURU FORMU
TEK YILDIZLI KIRMIZI ROZET İÇİN EN AZ 280 PUANA SAHİP OLMAK GEREKİR.
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.
Üyeler arasında yapılan yarışmalarda aldığım ödüller
(Birincilik, ikincilik, üçüncülük). Her ödül için 10 puan (Mansiyon, jüri özel ödülü vb. dâhil değil.)
Sille Sanat Sarayı Sergi Salonunda fotoğraf sergisi açtım. (10 puan)
Sille Sanat Sarayı tarafından teklif edilen ulusal veya uluslararası bir yarışmada jürilik görevinde
bulundum. (Her jürilik için 10 puan)
Türkiye’de düzenlenen ulusal ve/veya uluslararası fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği yaptım. (Her
jürilik için 10 puan)
SSS üyeleri arası yapılan fotoğraf yarışmasında fotoğraflarımdan oluşan katalog basımı hakkı elde
ettim. (10 Puan)
Sille Sanat Sarayı atölyesinde sergi açtım, sunum, söyleşi veya workshop yaptım. (Her biri için 10
Puan)
Sarayın Sultanları Buluşuyor etkinliğine katıldım. (Her katılım için 10 Puan)
SSS Seyit Ali Ak Kupasına Katıldım. (Her Katılım için 10 Puan)
SSS Yurdagül Özsavaşçı Kupasına katıldım. (Katılım için 10 Puan)
Sille Sanat Sarayı yarışma veya sergi takımında yer alabilmek için yurt içi yarışmalara fotoğraf
gönderdim (Her katılım için 10 Puan)
Sille Sanat Sarayı yarışma veya sergi takımında yer alabilmek için yurt dışı yarışmalara fotoğraf
gönderdim (Her katılım için 10 Puan)
Yurt içi - Sille Sanat Sarayı yarışma veya sergi takımında yer aldım. (Her katılım için 10 Puan)
Yurt dışı - Sille Sanat Sarayı yarışma veya sergi takımında yer aldım (Her katılım için 10 Puan)
Yer aldığım Sille Sanat Sarayı takımında yurt içi veya yurt dışından bireysel ödül aldım. (Her biri için
10 Puan)
Sille Sanat Sarayı olarak yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda takım olarak ödül aldık. (Her biri için 10
Puan)
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)
Her yıl farklı bölgelerde yapılan SSS üyeleri toplantılarına katıldım. (Her katılım için 10 Puan)
Sille Sanat Sarayı’nın özellikle üyelerine duyurusunu yaptığı ulusal ve uluslararası yarışmalara
katıldım. (Her katılım için 10 Puan)
Sille Sanat Sarayının duyurusunu yaptığı ulusal ve uluslararası yarışmada ödül aldım. (Alınan
sergilemeler ödül sayılmaz) (Her ödül için 10 Puan)

İKİ YILDIZLI KIRMIZI ROZET UNVAN BAŞVURU FORMU
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 KUPASINA İKİNCİ YIL BAŞARISI SAĞLAMAK VE EN AZ BİR DEFA DA SSS YURDAGÜL
ÖZSAVAŞCI KUPASI’ NA KATILIM ÖN KOŞULDUR.
Üyeler arasında yapılan yarışmalarda aldığım ödüller
(Birincilik, ikincilik, üçüncülük).( Her ödül için 10 puan) (Mansiyon, jüri özel ödülü vb. dâhil değil.)
Sille Sanat Sarayı Sergi Salonunda fotoğraf sergisi açtım. (10 puan)
Sille Sanat Sarayı tarafından teklif edilen ulusal veya uluslararası bir yarışmada jürilik görevinde
bulundum. (Her jürilik için 10 puan)
Türkiye’de düzenlenen ulusal ve/veya uluslararası fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği yaptım. (Her
jürilik için 10 puan)
SSS üyeleri arası yapılan fotoğraf yarışmasında fotoğraflarımdan oluşan katalog basımı hakkı elde
ettim. (10 Puan)
Sille Sanat Sarayı atölyesinde sergi açtım, sunum, söyleşi veya grup çalışması yaptım. (Her biri için
10 Puan)
Sarayın Sultanları Buluşuyor etkinliğine katıldım. (Her katılım için 10 Puan)
SSS Seyit Ali Ak Kupasına Katıldım. (Her Katılım için 10 Puan)
SSS Yurdagül Özsavaşçı Kupasına katıldım. (Katılım için 10 Puan)
Sille Sanat Sarayı takımında yer alabilmek için yurt içi yarışmalar için fotoğraf gönderdim (Her
katılım için 10 Puan)
Sille Sanat Sarayı takımında yer alabilmek için yurt dışı yarışmalar için fotoğraf gönderdim (Her
katılım için 10 Puan)
Yurt içi yarışmalarda Sille Sanat Sarayı takımında yer aldım. (Her katılım için 10 Puan)
Yurt dışı yarışmalarda Sille Sanat Sarayı takımında yer aldım (Her katılım için 10 Puan)
Yer aldığım Sille Sanat Sarayı takımında yurt içi veya yurt dışından bireysel ödül aldım. (Her biri için
10 Puan)
Sille Sanat Sarayı olarak yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda takım olarak ödül aldık. (Her biri için 10
Puan)
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)
Her yıl farklı bölgelerde yapılan SSS üyeleri toplantılarına katıldım. (Her katılım için 10 Puan)
Sille Sanat Sarayı’nın özellikle üyelerine duyurusunu yaptığı ulusal ve uluslararası yarışmalara
katıldım. (Her katılım için 10 Puan)
Sille Sanat Sarayının duyurusunu yaptığı ulusal ve uluslararası yarışmada ödül aldım. (Alınan
sergilemeler ödül sayılmaz) (Her ödül için 10 Puan)









ÜÇ YILDIZLI KIRMIZI ROZET UNVAN BAŞVURU FORMU
Sille Sanat Sarayı iki yıldızlı kırmızı rozet unvanı sahibiyim ve üyeliğimin onuncu yılını
doldurduğumu onaylıyorum ( )
Adı ve Soyadı:
Üyelik Başlangıç Tarihi: ……./……./…….
“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 en az bir defa katılmış olma şartı aranır.)
Sille Sanat Sarayı üyeler arası yarışmalarda en az 3 kez SSS Altın Madalya kazanmış olmak.

