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Sevgili Tasarımcı,

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Gra�k Tasarımı bölümü olarak 27 Mart 

Dünya Tasarım günü kapsamında düzenlemiş olduğumuz “Bizi Ne Birleştirir?” konulu 

tasarım sergimizin 27 Nisan 2020 tarihli açılışını Covid-19 Küresel salgını kapsamında alın-

mış önlemler doğrultusunda gerçekleştiremeyeceğimizi üzüntüyle bildirmek isteriz. Bu 

doğrultuda, içinde bulunduğumuz bu kötü günlerde sevgi, saygı, barış, eşitlik, sağlık gibi 

insani değerlere ve umuda duyulan ihtiyacımız artmaktadır. Ekip olarak düşüncemiz, evde 

geçirdiğimiz bu üretken günlerimizde tasarım yoluyla bu insani değerlerimizin vurgulan-

masının hepimizi umutlu kılacağı yönündedir. Bu sebeple, sergimizin “Online Ortamda” 

gerçekleştirilmesine karar vermiş bulunmaktayız. Sergimize elden eser gönderimi, alınan 

önlemler kapsamında gerçekleştirilemeyecek olup, eserler tasarımcının telif hakları koruna-

rak online ortamda tarafımıza gönderilecektir. Eserlerin ön değerlendirme sürecinden sonra

tasarımcıya bilgi verilecek olup; bu kapsamda sergilenme yapılacak link, dijital katılım 

belgesi ve dijital katalog tara�ara iletilecektir. Sergimizin, sağlıklı günlerimizde ve gerekli 

�ziki koşullar sağlandığında, yeniden planlanarak açılışının gerçekleştirilmesi tarafımızdan 

planlanmaktadır. Bu süreçte online sergimize katılabilmeniz adına güncellenmiş takvim ve 

iletişim bilgileri aşağıda tekrar belirtilmiştir. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, evde 

tasarım dolu günler geçirmenizi dileriz.

çağrı metnİ



‘Sergi Değerlendirme Kurulu’ tarafından eserler online ortamda
değerlendirilecektir. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu sergilenmeye uygun
görülen eserler ile ilgili bilgi katılımcılara elektronik posta yolu ile haber verilecektir. Bu
sebeple tasarımlar en geç 20 Nisan 2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen ekler ile
birlikte goreleguzelsanatlar@gmail.com adresine gönderilmelidir.
Gönderilecek eserlerin görselleri 2 ayrı formatta düzenlenmiş olarak 72 dpi ve
300 dpi çözünürlükte, JPEG formatında olmalıdır.
Başvurular internet üzerinden e-mail yoluyla yapılacaktır. Tasarım, tasarımcı
fotoğrafı ve kısa özgeçmiş (İngilizce ve Türkçe formatta iki ayrı dosya halinde)
hazırlanarak dosyalar goreleguzelsanatlar@gmail.com adresine gönderilecektir.
İlgili dosyaların isimlendirmesi aşağıda yer alan örnekteki gibi yapılacaktır:
Salih ATA_Tasarımı
Salih ATA _Fotoğrafı
Salih ATA _Kısa Özgeçmişi
Önemli Not: Bugüne kadar tarafımıza ulaşan sergi katılım dosyaları “Online Sergimiz”
kapsamında değerlendirilmeye alınmış olup, gönderenlerin katılım için tekrar dosya
göndermesine gerek yoktur. Bu bağlamda elden gönderim yapılmaması da rica olunur. 
Sergi Başvuru Bitiş Tarihi: 20.04.2020
Kabul Edilen Eserlerin İlanı: 25.04.2020
Eserlerin Online Ortamda Sergilenme Tarihi: 27.04.2020

Küratörler: Seda Nur ATASOY, Dilek Nur ÜNSÜR
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI: Seda Nur ATASOY
DÜZENLEME KURULU: Aylin GÜNGÖR, Dilek Nur ÜNSÜR, Ekin Su KUZU, Mesut TANRIKULU
İLETİŞİM KURULU: Ekin Su KUZU, Dilek Nur ÜNSÜR
TASARIM KURULU: Mesut TANRIKULU, Aylin GÜNGÖR
MEDYA KURULU: Mesut TANRIKULU, Aylin GÜNGÖR, Ekin Su KUZU

Sergi Değerlendirme Kurulu:
Ata Yakup KAPTAN
Agnieszka ZİEMİSZEWSKA
Aylin GÜNGÖR
Byoung Il SUN
Christopher SCOTT
Dilek Nur ÜNSÜR
Ekin Su KUZU
Ferruh HAŞILOĞLU
Keith KITZ
Mesut TANRIKULU
Rikke HANSEN
Salih DENLİ
Seda Nur ATASOY
Zafer LEHİMLER


