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5 . Uluslararası Fotoğraf Yarışması “Kadın Dünyası” - 2023 

Yarışmaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında sadece Slovenya Fotoğraf 
Topluluğu (FZS) ve Sille Sanat Sarayı (SSS) kadın üyelerinin katılımına açıktır.  
Bu yarışma FIAP Auspices patronajı ile yapılmaktadır. 
 Her kadın yarışmacı yarışmaya en çok 4 fotoğrafla katılabilir. Fotoğrafların boyutu en fazla 
1920 X 1280 piksel, JPG formatında ve 2 MB’dan büyük olmamalıdır. Fotoğrafların 
http://femmembers.sillesanat.com/ adresine yüklenmesi yüklenmesi gerekiyor. 
 
Fotoğrafların isimlendirilmesi; 
Ülke Kodu_ İsmin ilk üç harfi_ soyadının ilk üç harfi_fotoğraf ismi_sıra numarası 
Örneğin; 
Reha Bilir’ın “Günaydın” isimli ilk fotoğrafı için; 
TR_Reh_Bil_Günaydın_01 
Fotoğraflar iki ayrı jüri grubu tarafından değerlendirilecek. Slovenyalı kadın üyelerin fotoğraflarını 
Türkiye’den üç kadın jüri üyesi tarafından değerlendirilecek. Jüri üyeleri ödül için en yüksek puanı 
alan fotoğraflar arasında ikinci tur değerlendirme yapacaklar. Eşitlik olması durumunda ödül alacak 
olan fotoğrafları Reha Bilir belirleyecek. 
Türkiye’den kadın üyelerin fotoğraflarını Slovenya’dan üç kadın jüri üyesi değerlendirecek. Jüri 
üyeleri ödül için en yüksek puanı alan fotoğraflar arasında ikinci tur değerlendirme yapacaklar. Eşitlik 
olması durumunda ödül alacak olan fotoğrafları Sovenya’dan Vasja Doberlet  belirleyecek. 
 

Türkiye’den katılımcılar için: 

 FIAP special medal 

 FZS gold medal 

 FZS silver medal 

 FZS bronze medal 

 3 diplomas Janez Puhar 

Slovenya’dan katılımcılar için: 

 FIAP special medal 

 SSS gold medal 

 SSS silver medal 

 SSS bronze medal 

 3 SSS diplomas 
 

 

Türkiye’den katılımı değerlendirecek olan 
Slovenya jüri üyeleri: 

 Barbara Gregurič-Silič, MF FZS, EFIAP 

 Vlasta Gorup - F1 FZS, EFIAP 

 Helena Vidmar - F1 FZS 

Slovenya’dan katılımı değerlendirecek olan Türkiye 
jüri üyeleri: 

 Fatma Gök Salt - SSS/B, SSS/Water, EFIAP 

 Lâle Çaktı - SSS/R, SSS/Air, EFIAP 

 Neşe Arı - Hon.SSS, EFIAP 
 

 
Bir ülkenin fotoğrafları diğer ülkenin jüri  üyeleri tarafından değerlendirileceği için jüri üyeleri de 
yarışmaya katılabilecekler. 
Ödül almış ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar http://sillesanat.com/  adresinde yayınlanacak 
ve PDF katalog olarak katılımcılara e-posta yolu ile gönderilecek. 
TAKVİM: 
Son Katılım: 20 Şubat 2023 
Jüri : 27 Şubat 2023 
Sonuçların açıklanması: 1 Mart 2023 
 
Ödül Töreni: 8 Mart 2023 – Kranj ve Konya'da 
KATILIM ÜCRETİ YOKTUR. 
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