WEB SİTEMİZDE SERGİ AÇMA KOŞULLARI
 Web sitemizde üyelerimizin sergileri ücretsiz olarak
yayınlanmaktadır.
 Sille Sanat Sarayı üyesi olmayan fotoğraf dostlarının web
sitemizde sergi açabilmesi için Uluslararası Fotoğraf Sanatı
Derneği - UFSD hesabına 30 TL bağış yapması gerekmektedir.
 Açılan her serginin ziyaretçi sayısı en az 2000 kadardır. (Farklı IP
sayısı)
 Web sitemizdeki sergilerin daha çok beğeni ile izlenebilmesi için 1
Haziran 2020 gününden itibaren sergi açmak isteyen üyelerimizin
ve dostlarımızın çalışmalarına bir ön değerlendirmeden sonra web
sitemizde yer verilecektir.
 Çalışmaları sergi için kabul edilen üyelerimize online konferans
şeklinde en fazla 40 dakika sürecek bir açılış töreni yapılacak ve bu
yöntemle sergi sahibi ile fotoğraf dostları bir araya getirilecektir.
 Web sitesinde açılacak sergiler için Sille Sanat Sarayının
hazırladığı standart afiş tasarımı kullanılacaktır.
 Sergi başvurusu için gönderilen fotoğrafların kısa kenarı en az
1920 piksel ve 300 dpi olmalı. Dosya boyutu en fazla 4 MB
olmalıdır.
 Sergi açılışı yapılan kişiye basılı sertifika ve Sille Sanat Sarayı anı
madalyası gönderilecektir.

 Web sitemizde her ay en çok üç sergiye yer verilecektir. Sergisi
kabul edilen kişilerin sergileri başvuru sırasına göre
yayınlanacaktır.


Her üyemiz yılda en fazla iki ayrı sergi açabilecektir. Sille Sanat
Sarayı üyesi olmayan kişiler yılda sadece bir sergi açabilecektir.

 Her sergide en az 20, en çok 40 fotoğrafa yer verilecektir.
 Sergiler 6 ay boyunca açık kalacaktır. Altı ay sonunda sergiler web
sitemizdeki yayından kaldırılacaktır. Sille Sanat Sarayı üyesi
olmayan dostlarımız için bu süre 4 aydır.
 Sergisi kabul edilen üyelerimiz Sille Sanat Sarayı unvanları için
+10 puan almaya hak kazanacaktır.
WEB SĠTEMĠZE PORTFOLYO YÜKLEME KOġULLARI
 Üyelerimiz için çalışmalarını sanal sergi dışında izleyenlerle
paylaşmanın bir diğer yolu da web sitemizde kendilerine ait
portfolyo bölümüdür.Üyelerimiz diledikleri zaman web sitemize
üye girişi yaparak "Portfolyo" bölümündeki fotoğraflarını
kendilerince değiştirebilirler. Portfolyo bölümünde bir ön
değerlendirme söz konusu değildir.
 Portfolyo bölümüne yüklenecek olan fotoğrafların kısa kenarı en az
1200 piksel ve 300 dpi olmalı. Dosya boyutu en fazla 4 MB
olmalıdır.
 Portfolyo bölümüne;
Beyaz rozet sahibi üyelerimiz en çok 10 fotoğraf
Sarı rozet sahibi üyelerimiz en çok 15 fotoğraf,
Mavi Rozet sahibi üyelerimiz en çok 20 fotoğraf,

Kırmızı, siyah (Onursal Üye) ve yıldızlı rozet sahibi üyelerimiz
en çok 25 fotoğraf yükleyebileceklerdir.
 Portfolyo bölümünde genel ahlâk ve toplum kurallarına uygun
olmayan, siyasi mesaj içeren, devletin birlik ve bütünlüğüne zarar
verecek olan fotoğraflar uyarıya gerek görülmeden sistemden
kaldırılacaktır.
 Her yıl sonunda sergi değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından
belirlenecek olan en başarılı sergi için Sille Sanat Sarayı BaĢarı
Ödülü verilecektir.
 Sille Sanat Sarayı BaĢarı Ödülü için ilk değerlendirme 1Haziran
2020 – 31 Aralık 2020 günlerinde açılacak olan sergiler
değerlendirilecektir. Sonraki ödül belirlemeleri yıllık olarak
yapılacaktır.
 Web sitemizdeki mevcut sergiler 31 Temmuz 2020 gününe kadar
açık kalacak ve sonrasında kaldırılacaktır.
 Web sitemizde “Sergiler” ve “Portfolyo” bölümünde yer alacak
olan fotoğrafların telif hakkı ile ilgili tüm sorumlulukları sergi ve
portfolyo sahibine aittir. Sille Sanat Sarayı bu konuda herhangi bir
sorumluluk üstlenmez.
 Sergi değerlendirme komisyonu:
1 – Ömer YAĞLIDERE – Hon.SSS, EFIAP
2 – Özlem GÜN BĠNGÖL – Hon.SSS, AFIAP
3 – Serkan TURAÇ – Hon.SSS, EFIAP/b

(Serginin kabul edilmesi için iki geçerli oy gerekmektedir.)
NOT: ONURSAL ÜYELERĠMĠZĠN SERGĠ ĠÇĠN BAġVURULARI KOMĠSYONA
GÖNDERĠLMEDEN DOĞRUDAN SERGĠLENECEKTĠR .

