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  Kimine göre bir meslek, kimine göre hobi, kimine 

göre sosyal bir aktivite, anı yakalamak, terapi, keyif... 

 Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte fotoğraf hayatımı-

zın önemli  bir parçası haline gelmiĢtir. Fotoğraf, yaĢanan 

anı ölümsüzleĢtirmek olsa da  "ölümsüzleĢtirmek" kelime-

sinin çok daha ötesindedir aslında. 

  

 Fotoğraf makinenizi elinize aldığınız andan itibaren 

nerede olduğunuzun pek de önemi yoktur. Evinizde oldu-

ğunuzu varsayın, eĢinizi, çocuğunuzu veya sevdiğiniz bir 

insanı fotoğraflarsınız, kah gülerken, kah eğlenirken, kah 

üzgün, hiç fark etmez. Amaç fotoğraf çekmenin çok daha 

ötesindedir. YaĢananların sadece bir veya birkaç "AN"'ını 

karelersiniz ve yıllar sonra yaĢanan "AN" ların tamamını 

anımsarsınız. 

 

  

 

 

 Yıllar önce fotoğraf çekme arzusuyla Konya'ya gitmiĢtim. Birkaç yıllık 

ĠFSAK üyesiydim. Fotoğraf dünyamızı az buçuk tanımaya çalıĢıyordum. 

Konya' dan Reha Bilir'in ismini duyardım. Sanırım bir fotoğraf etkinliğinde 

tanıĢmıĢtık ama samimiyetimiz yoktu. Konya' nın karmaĢası içerisinde ba-

Ģım dönünce, ĠFSAK'tan telefonunu alıp Reha Bilir'i aradım. Maksadım tele-

fonda konuĢup, fotoğrafik anlamda gidilebilecek bir iki adres almaktı. Reha 

telefonu açınca "Neredesiniz?" diye sordu ve "Oradan ayrılmayınız." deyip, 

küt diye telefonu kapattı. Aaa, on dakika sonra Reha Bilir arabasıyla yanı 

baĢımdaydı. Aynen Ģöyle dedi "Konya'ya gelip de bensiz gezilmez, buyurun 

bakalım arabaya". Sevgili Reha bütün gün iĢini gücünü bırakıp beni gezdir-

di, yetmedi akĢam da havaalanı' na kadar götürdü. ĠĢte sevgili dostum, kar-

deĢim Reha Bilir böyle bir adamdır.  

 O birliktelikte hiç unutmam bana demiĢti ki: "Muhsin Bey, tek bir arzum var. Nedir bilir misiniz? 

Konya'da Sille isminde tarihi bir mekan vardır. Eczacıyım, bir eczanem var. Bu sayede üç beĢ kuruĢ 

birikmiĢ paramla, Sille'de bir yer alıp fotoğrafa dair bir merkez yapmak isterim. Hayalim budur. ĠnĢal-

lah bir gün gerçekleĢtirebilirim."  

   O gün Sille'ye de gittik, evet tarihi bir mekandı ama oldukça periĢandı. Ancak Reha' nın vizyonun-

da oraya iliĢkin güzel bir gelecek vardı. 

   Aradan yıllar geldi geçti. Sille tarihi bir alan olarak geliĢti, geliĢiyor. Sille' nin bağrında ise Türk 

fotoğrafının kalbi atıyor. Sille Sanat Sarayı artık bizim fotoğrafımızın, yetmez dünya fotoğrafının bir 

fenomeni haline gelmiĢtir. Sevgili Reha Bilir o biyonik enerjisi ile bir orkestra Ģefi gibi Sille Sanat Sa-

rayı’nda tüm güzelliklerin senfonisini icra etmektedir. Bence daha yolun baĢındayız, yapılacak çok iĢ 

var. Fotoğrafa ve dostlarına sevdalı Reha Bilir'in önderliğinde yürüyüĢümüz koĢar adım devam edecek-

tir.  

   Sevgili Reha ve eĢi Sevgili ġadiye dostlukları ile gurur duyduğum yakınlarım olarak daha nice 

baĢarılara imza atacaklardır. 

   Sevgi ve saygılarımla. 

     Muhsin DİVAN 

  Hon.SSS - SSS ONURSAL ÜYE 
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                  "AMAÇ FOTOĞRAF ÇEKMENĠN ÇOK DAHA ÖTESĠNDEDĠR ASLINDA" 

                                                                                                                Süleyman KAPLAN 

 

  Veya sokaktasınız. Elinizde yine fotoğraf maki-

neniz. Sevinçlere, hüzünlere, çaresizliklere, kısacası 

birçok olumlu veya olumsuz "AN" lara Ģahit olarak fo-

toğraflarını çekersiniz. Fotoğrafını çektiğiniz "AN" ı 

empati kurarak yaĢayabiliyor musunuz?  "AN" a gerçek 

duygularla yaklaĢabiliyor musunuz? Sevinçlere veya 

hüzünlere ortak olabiliyor musunuz? Amaç fotoğraf 

çekmenin çok daha ötesindedir, değerli dostlar. 

  Veya doğadasınız (ki benim her anlamda en çok 

keyif aldığım alanlardır). Beton yapılardan, demir yığı-

nı araçlardan, insan kalabalıklarından uzak, sadece 

yemyeĢil ağaçların, bitkilerin, kuĢların ve canlıların bu-

lunduğu huzur veren ortamı, elinizde yine fotoğraf ma-

kineniz, belki yanınızda birkaç dostunuz. Amaç diğerle-

rinden hiç de farklı değil değerli dostlar. Fotoğrafın çok 

daha ötesindedir yaĢadığınız zaman. Doğanın ne kadar 

huzur verici, ne kadar muhteĢem, ne kadar olağanüstü 

olduğunun bir kez daha farkına varırsınız. 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’ NDEN BİR ÜYEMİZ 



 

 

 

     

 

         Evet değerli dostlar, benim için DOĞA en vazge-

çilmezlerimden biridir. Özellikle son 6 yıldan beridir 

Grup DĠYAFRAM olarak isimlendirdiğimiz 5 arkadaĢ 

fırsat buldukça KIBRIS' ımızın özellikle doğadaki gü-

zelliklerini gezerek fotoğraflamakta aynı zamanda 

KKTC' nin ilk ve tek fotoğraf dergisi olan DĠYAFRAM 

Fotoğraf  Dergisi' ni yayınlamaktayız.  

 

 

                                     

 

                                            Süleyman KAPLAN 

 
         Fotoğrafını çektiğiniz her Ģey tabiki size göre çok 

güzel ve değerlidir ancak çok daha değerli ve özel ola-

bilmesi için paylaĢmak lazım. PaylaĢmak lazım ki de-

ğerine değer katılsın. Ayrıca ülke tanıtımına katkı ol-

sun.  

  PaylaĢımlar "BEN" ci olmamalı, "BĠZ" ci olmalı, 

hayatınızda ilk kez gördüğünüz herhangi bir ülkenin 

muhteĢem fotoğrafını, içinizden dahi olsa teĢekkür ede-

bilmelisiniz o paylaĢımı yapan tanımadığınız insana, 

  

 

               FIAP' a doğrudan bağlı ILFIAP derneklerin üyelerine ait fotoğraflardan oluĢan sergi Konya'da açıldı.  

  Dünyadaki tüm ILFIAP Derneklerin fotoğraflarından oluĢan sergi ilk kez 2014 yılında Sille Sanat sarayı'nda açılmıĢtı. Bu yıl ikinci kez 

düzenlenen sergi Mevlâna Kültür Merkezi'nde açıldı.  

  Sergi açılıĢına Konya Valisi Muammer Erol, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tahir Akyürek, Konya Vali Yardımcısı Fahri Oluk, 

Konya Ġl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, Konya Ġl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir katıldılar.  

  Sergide ACCIO FOTOGRAFICA RIPOLLET (ĠSPANYA), CLUB PROSTIR FOTO ( UKRAYNA), PESGES PHOTOGRAPHIC 

CLUB (KIBRIS), BODOE PHOTO CLUB ( NORVEÇ), CIRCOLO CULTURAL FOTOGRAFICO L'OCCHIO SENSIBILE (ĠTALYA), 

PHOTO CLUB ESCH ( LÜKSEMBURG), GF IL CUPOLONE (ĠTALYA), ASOCIATIA EUROFOTO ART (ROMANYA), KIBRIS FOTOĞ-

RAF SANATI DERNEĞĠ (KIBRIS), CLUB FOTOGRAPHIC NUFARUL ORADEA (ROMANYA), GRUPPO FOTOGRAFICO DLF BFI 

CHIAVARI (ĠTALYA), INTERNATIONAL PHOTOGRPAHERS ASSOCIATION (ÇĠN), SĠLLE SANAT SARAYI (TÜRKĠYE) üyelerinin 

fotoğrafları yer aldı. 
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SİLLE SANAT SARAYI' NDA "KARDEŞ DERNEK" DÖNEMİ  

SİLLE SANAT SARAYI ile KARDEŞ DERNEK 

OLMA KOŞULLARI 

1 – Sille Sanat Sarayı, yurt içinde ve yurt dıĢında der-

neklerle “KardeĢ Dernek” olabilir. 

2- Sille Sanat Sarayı ile “KardeĢ Dernek” olacak der-

neklerin yasal olarak “dernek” statüsünde olma zorunlu-

luğu vardır. Topluluk veya fotoğraf grupları ile “KardeĢ 

Dernek” olunamaz. 

3- Sille Sanat Sarayı ile “KardeĢ Dernek” olmak isteyen 

dernekler, dernek baĢkanının imzasını taĢıyan bir istek 

belgesi ile baĢvuru yapabilirler. 

4 – Sille Sanat Sarayı ile “KardeĢ Dernek” olacak der-

neklerin en az 5 üyesinin Sille Sanat Sarayı üyesi olması 

gerekmektedir. 

5 – KardeĢ Dernekler her yıl Sille Sanat Sarayı ile en az 

1 (bir) ortak etkinlik yapmak zorundadır. 

·          KarĢılıklı gezi programı 

·          Ortak sergi organizasyonu 

·          Dernek üyelerinin yer aldığı karĢılıklı gösteri 

programı 

·          KarĢılıklı sergi organizasyonu 

·          Ortak katalog yayını 

·          Sille Sanat Sarayı tarafından derneklere ücretsiz 

eğitim semineri desteği 

·          Sille Sanat Sarayı tarafından derneklere sunum 

desteği 

·          Sille Sanat Sarayı tarafından derneklere ücretsiz 

yarıĢma proje, düzenleme ve jüri desteği. 

·          Farklı KardeĢ Dernekler arasında iletiĢim kurula-

rak karĢılıklı etkinlik paylaĢımı 

6 – Her KardeĢ Dernekte bir üye “Sille Sanat Sarayı 

Temsilcisi” olarak görev yapacaktır. Dernek temsilcileri 

dernekteki SSS üyeleri tarafından kendi aralarında seçi-

lecektir. 

7 – KardeĢ Derneklerden Sille Sanat Sarayı’na üye ol-

mak isteyenlerin üye olma koĢullarında yer alan refe-

rans gösterme zorunluluğu yoktur. KardeĢ Derneklerden 

üye olmak isteyenler, o dernekteki Sille Sanat Sarayı 

temsilcisini tek referans olarak gösterebilirler.  Bu du-

rum, aday üyenin yaptığı üyelik baĢvurusunun mutlaka 

kabul edileceği anlamına gelmez. Aday üyenin baĢvuru-

su Üye Kabul Komisyonu tarafından incelenecek ve  

 değerlendirilecektir. Üye Kabul Komisyonu Üyeleri 

aday üye hakkında yine araĢtırma yaparak aday üyenin 

üyelik baĢvurusunu kabul edip etmeme konusunda ba-

ğımsız karar vereceklerdir.) 

8 – KardeĢ Derneklerin Sille Sanat Sarayı olmayan 

üyeleri, Sille Sanat Sarayı tarafından düzenlenen ulus-

lararası fotoğraf yarıĢmalarında katılım ücretinin yarı-

sını öder. 

9 – KardeĢ Dernek üyesi olan Sille Sanat Sarayı üyele-

ri unvan baĢvurusunda +2 puan kullanmaya hak kaza-

nacaklardır. 

10 - – KardeĢ Derneklerin SSS üyesi olmayan üyeleri 

Sille Sanat Sarayı Sanal Sergi Salonunda ücretsiz sergi 

açmak için baĢvuru yapabilecekler. BaĢvuruların ko-

misyon tarafından kabul edilmesi durumunda söz ko-

nusu sergiler 20 gün süre ilewww.sillesanat.com/

sergiler adresinde ücretsiz olarak yayınlanacak. 

11 – Dernekler için “KardeĢ Dernek” olma süresi 1 yıl 

ile sınırlıdır. Dernek yönetimleri ile görüĢerek her yıl 

“KardeĢ Dernek” statüsü gözden geçirilerek yeni dü-

zenleme yapılacaktır. 

12 – Dernek Yönetimleri istedikleri zaman KardeĢ 

Dernek üyeliklerine son verebilirler. Bu kararı alan 

KardeĢ Dernek üyelerinin bu Ģartnamede belirtilen 

hakları da sona ermiĢ olur. 

13 – KardeĢ Derneklerden üye olmak isteyenler belir-

lenmiĢ olan giriĢ aidatı ve yıllık aidatı tam olarak öde-

mek zorundadır. KardeĢ Derneklerin ayrıca bir aidat 

ödemeleri söz konusu değildir. 

14 – KardeĢ Derneklere her yıl için Sille Sanat Sarayı 

tarafından “KardeĢ Dernek” sertifikası verilecektir. 

15 - KardeĢ Derneklerin düzenleyeceği ulusal ve ulus-

lararası fotoğraf yarıĢmalarına Sille Sanat Sarayı tara-

fından 1 adet “Sille Sanat Sarayı Özel Ödülü” ücretsiz 

olarak verilecek ve bunun için 1 adet "Sille Sanat Sara-

yı Madalyası" gönderilecektir. 

 

 

 

         AYRINTILI BİLGİ VE İLETİŞİM İÇİN; 

         sillesanat@yahoo.com - 0.542. 7342 888 
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http://www.sillesanat.com/Haberler_Duyurular/sille-sanat-sarayinda-kardes-dernek-donemi-basliyor_165#
http://www.sillesanat.com/sergiler
http://www.sillesanat.com/sergiler


 

Ödül törenine Konya Valisi Muammer EROL, Konya Bü-

yükĢehir Belediye BaĢkanı Tahir AKYÜREK, Konya Vali 

Yardımcısı Fahri OLUK, Konya Ġl Kültür ve Turizm Müdürü 

Mustafa ÇIPAN, Konya Ġl Emniyet Müdürü Mevlüt DEMĠR 

katıldılar.  Ödül töreninin açılıĢ konuĢmasını Konya Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürü Mustafa ÇIPAN yaptı.  

 

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dünya İnançları" ve "Bacalar" Konulu 9. Uluslararası 
fotoğraf yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni yapıldı.  
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     Çin'in Yixian Ģehrinde düzenlenen fotoğraf festivali 

aralarında ABD, Ġngiltere, Ġtalya, Mısır, Yunanistan, BirleĢik 

Arap Emirlikleri, Rusya, Ukrayna, Türkiye, Kıbrıs, Arjantin, 

Almanya, Avustralya, Singapur gibi ülkelerin yer aldığı 47 

ülkenin katılımı ile gerçekleĢti. Toplam 171 sergide 4820 

fotoğraf sergilendi.  

   Yixian Fotoğraf Festivali'nin son 10 yılda Çin'de ger-

çekleĢen festivaller içinde en baĢarılısı olduğu bildirildi. 10 

yıldır geleneksel olarak devam eden Yixian Fotoğraf Festi-

vali Çin'in en prestijli festivali olarak biliniyor. 

   Şadiye Yılmaz Bilir, Benin'de çektiği fotoğraflardan 

oluĢan sergisi ile Yixian Fotoğraf Festivali'ne Sille Sanat 

sarayı adına katıldı.  
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REHA BĠLĠR'E YENĠ UNVAN 

     Reha Bilir'e merkezi Amerika'da bulunan "Image Collegaue 

Society" tarafından "Onursal Üye" Unvanı (Hon. FICS) verildi. 

BĠLGĠ ĠÇĠN: 

http://www.sillesanat.com/Haberler_Duyurular# 

                               Çin Yixian fotoğraf festivali 

 
     

    ġinasi Barutçu Kupası'nı kaza-

nan üyemiz Anıl Tamer Yılmaz' ı 

tebrik ediyoruz.  

     

    Ayrıca ilk turda baĢarılı buluna-

rak ikinci tura geçen üyemiz Leyla 

Emektar' a da bundan sonraki aĢa-

malarda baĢarılar diliyoruz.  

                                                             

https://www.facebook.com/atyilmaz
https://www.facebook.com/leyla.emektar.58
https://www.facebook.com/leyla.emektar.58
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  "GÖLGE" konulu üyeler arası yarışmaya 53 

üyemiz 206 fotoğrafla katıldı. Yarışmanın seçiciliğini 

Umman Fotoğraf Topluluğu Başkanı Ahmed AL 

BUSAİDİ yaptı. Ahmed AL BUSAİDİ'nin seçimine göre 

birincilik ödülünü Özlem GÜN BİNGÖL (İstanbul), 

ikincilik ödülünü Cihan KARACA (Aydın), üçüncülük 

ödülünü de Masis ÜŞENMEZ (İstanbul) kazandılar.      

Özlem GÜN BĠNGÖL (ĠSTANBUL) BĠRĠNCĠLĠIK Cihan KARACA (AYDIN) ĠKĠNCĠLĠK 

Masis USENMEZ (ĠSTANBUL) ÜÇÜNCÜLÜK 

                               "GÖLGE"  konulu üyeler arası yarıĢmamız sonuçlandı. 

 

 

10. FIAP DÜNYA KUPASI SONUÇLARI AÇIKLANDI.  

SİLLE SANAT SARAYI 10. SIRADA YER ALDI.  

 

  FIAP tarafından her yıl düzenlenen FIAP DÜNYA KUPASI' nıbu yıl 10. kez organize edildi.  

  Bütün dünyadan 197 takımın katıldığı yarıĢmada Sille Sanat Sarayı 10. sırada yer alarak FIAP Mansiyon kazandı. Ayrıca derne-

ğimizin Hindistan'dan üyesi olan Sudip Roychoudhury de kiĢisel değerlendirmelerde "Uncertainly" isimli fotoğrafı ile FIAP Mansiyon 

kazandı. 10. FIAP Dünya Kupasında Sille Sanat Sarayı adına yer alan 20 fotoğraftan 11 tanesi de "acceptance" ile değerlendirildi.  

  ġubat Ayı içinde Yunanistan'ın Atina Ģehrinde yapılacak ödül törenine Sille Sanat Sarayı'nı temsil etmek üzere üyemiz Masis 

ÜġENMEZ katılacak. 

  Sille Sanat Sarayı takımını oluĢturmak için fotoğraf gönderen, takıma seçilen ve baĢarıya katkı sağlayan tüm üyelerimize teĢek-

kür ederiz.  

        KATILIMCILARIMIZ (ALFABETĠK SIRA) Akın ACAR, EFIAP - Burak SENBAK, EFIAP/b - Emel GÜLSEREN 

SARIGÜL - Ergun KARADAĞ - Gökalp BĠLĠCĠ - Masis ÜġENMEZ, AFIAP - Neġe ARI - Reha BĠLĠR, ESFIAP, AFIAP, 

Hon. SSS, Hon. FBPS, Hon. GĠFSAD, AOB, Hon. SUPC. Hon. FICS - Oğuz ĠPÇĠ -  Ömer YAĞLIDERE, EFIAP - ġadiye 

YILMAZ BĠLĠR - Serkan TURAÇ, EFIAP/b - Seyit KONYALI - Roychoudhury SUDIP, EFIAP - Yüksel AÇIKGÖZ.  


