AMAÇ
Şiddetin olmadığı bir dünya kurulması için verilen mücadelelerde kadınların varlığı inkar edilemez bir
gerçektir. Amacımız, kadınların, sistemin dayatmaları karşısındaki duruşlarını, gericiliğe, ırkçılığa,
şiddete karşı verilen mücadelelerde gösterdikleri direnişleri desteklemek, evde, sokakta, okulda,
işyerlerinde kısaca yaşamın her alanında kadınların gücünü ve toplumdaki yerinin vurgulamaktır.
KOŞULLAR
1- Eserin dijital kopyası sergi sonrası basılacak katalog nedeniyle 300 DPI çözünürlükte ve Jpg
formatinda belirlenen e-mail adresine elektronik olarak gönderilecektir.
2- Fotoğraflar gönderilirken katılımcı adı ve eserin ismi maile eklenecektir.
3- Katılım formu dijital kopya ile birlikte gönderilecektir.
4- Sergi profesyonel ya da amatör tüm fotoğraf ile ilgili olan kişilere açıktır.
5- Katılımcılar birden fazla fotograf gönderebilir ancak sergiye en fazla 2 fotoğraf ile katılabilir.
6- Sergiye katılan fotoğrafların her türlü kanuni yayım, kullanım ve sergileme hakları eser sahibinin
ismi kullanılması şartı ile İstanbul Moda Rotary,Suadiye Rotary ve Suadiye Innerwheel kulüplerine
aittir.
7-Toplumsal farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen sergi sonrası kurum her alanda seçilen
fotoğrafları ücretsiz olarak, afiş, duyuru, sergileme, katalog-broşür gibi her türlü tanıtımda kullanabilir.
8- Sergilemeye değer bulunan fotoğraflar, eser sahibinin adı belirtilerek kurum adıyla yayımlanabilir.
9- Eserin mail ortamında gönderilmiş olması şartnamede yazan maddelerin kabul edildiği anlamına
gelecektir.
10Sergide yer alacak fotoğrafların eser sahibinin belirleyeceği bir bedel karşılığı satışları yapılacak
ve satıştan elde edilecek gelirin yarısı sanatçıya yarısı ise Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’na ait
olacaktır.
11Sergiye katılan tüm fotoğraflar bir katalogda toplanacak. Basılacak kataloğun geliri Mor Çatı
Kadın derneğine bağışlanacaktır.
12.Kadınların şiddet gördüğü ya daşiddete uğramış kadınların görüntülerinin bulunduğu fotoğraflar
sergiye katılamayacaktır.Fotoğraflarda güçlü ve topluma katkıda bulunan kadın imajı vurgulanacaktır.
13- Bir adet katalog eser sahibine ücretsiz verilecektir.
JÜRİ:
Prof. Dr. Osman ÜRPER (Marmara Ünv. G.S.F. Fotoğraf Bölümü)
Doç. Sefa ÇELİKSAP (İ.A.Ü. G.S.F. Moda ve Tekstil Bölüm Başkanı-Fotoğraf Sanatçısı)
Yrd. Doç. Mustafa GÜRGÜLER (Haliç Ünv. G.S.F. Tekstil ve Moda Bölümü)
İrfan YÜKSEL TOGOJEAN Tango Eğitmeni (M.Ü. G.S. Fotoğraf Bölümü öğrencisi)
Hakan ATEŞ ( Marmara Ünv. G.S.F. Fotoğraf Bölüm Öğrencisi)

TAKVİM
Son katılım tarihi : 23 Şubat 2018 / Saat : 12.00
Seçici kurul değerlendirmesi: 01 Mart 2018
Sonuç bildirim tarihi: 02 Mart 2018
Sergi tarihi: 9 Mart 2018 Sergi
Mekanı :
İLTİŞİM ADRESİ:
Dijital kopyaların gönderileceği e-mail adresi: ilkay.tastan@gmail.com
aylinkengin@gmail.com
ozlemsezen@pi-es.com
cemturk@yenibirinsaat.com

DESTEKLEYEN SPONSOR FİRMALAR, ŞAHISLAR :
Not: yeni destekçiler katıldıkça duyurulacaktır.
Sergiye katılım için, Şartname ve katılım formunun tamamının doldurup sözkonusu kulüplere mail
yolu ile ulaştırmanız gerekmektedir.
KATILIM FORMU:
Adı:
Soyadı:
Mesleği:
Katıldığı Şehir:
Mail:
Tel:
Tarih:
İmza:

