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Sergi  Katı l ım  Yönergesi  

Covid-19 nedeniyle  “@EvdeKal ve @HayatEveSıgar  kampanyalarının kapsamında düzenlenen ve Yalova 
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından 19 Haziran 2020 tarihinde “SANAL YANSIMALAR/ 
VIRTUAL REFLECTIONS” adlı temayla,  Çevrimiçi Uluslararası Jürili Karma Sergi yapılması, Yalova 
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla planlanmıştır. Jüri tarafından seçilen eserlerden 
oluşacak uluslararası sergi için katılım koşulları aşağıdaki gibidir. 

Katı l ım  Koşullar ı  

1- Sergiye en çok 2 eserle katılım yapılabilmektedir.  
2- Yollanacak olan eserler daha önce sergilenmemiş ve daha önce dijital ortamda yayımlanmamış olması 

gerekmektedir.  
3- Sergiye katılım ücretsiz olup; katılımcıların sergi için herhangi bir ücret ödemeleri gerekmemektedir. 
4- Sergide yer alacak olan eser, SANAL YANSIMALAR temasıyla bütünlük kazanmalıdır. 
5- Sergiye sadece akademisyenler katılabilir ve tüm disiplinlere açıktır.   
6- Eserlerde her türlü malzeme ve teknik kullanımı serbesttir. 
7- Sergiye online eser gönderenler, eserin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. 
8- Sergiye katılacak olan eserler,  seçici kurul tarafından değerlendirilerek seçilecektir. 
9- Tüm katılımcılara sergi sonunda katılım belgesi mail yoluyla gönderilecektir.  
10- Sergiye katılım için son başvuru tarihi 8 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir. 
11- Sergiye, eserleriyle katılım yapmak isteyen sanatçılar, eserlerinin görselleri  72	 dpi	 ve	 300	 dpi	 	 olmak		

üzere	 2	 adet	 olarak	 ve ekte yer alan tablodaki bilgileri doldurarak 8 Haziran 2020 tarihine kadar 
sanalyansimalar2020@gmail.com adresine yollamalıdır. 

12- Jüri tarafından seçim yapıldıktan sonra  eser sahiplerine geri bildirimler mail yoluyla en geç 17 Haziran 
2020 tarihine kadar yapılacaktır. 

13-  Bu etkinlik çerçevesinde sergilenmeye kabul edilen tüm eserler, organizasyon tarafından, etkinlik 
boyunca ve sonrasında eser sahibinin adının kullanılması şartıyla yayma, temsil, umuma iletim, 
faydalanma, görsel kullanma, afiş, katalog vb. umuma arzda gerekli bulunan bilumum haklar için Yalova 
Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Uluslararası Jürili Online  Karma Sergi “Sanal Yansımalar/ Virtual 
Reflections” adlı serginin düzenlenmesinin kullanımını kabul eder. 

14- Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir. 
15- Düzenleme kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. 

 

 
 
 
 


