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BELEDİYESİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi - ORBEL A.Ş. -  OFSAD -  KUDÖF 
“4 Mevsim Ordu” 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1- DÜZENLEYEN KURUM: Ordu Büyükşehir Belediyesi - ORBEL A.Ş. -  OFSAD -  KUDOF

2- AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sosyal 
hayatı belgeleyerek ilimizin tanına bilirliğini arttırmak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve 
Ordu Büyükşehir Belediyesinin geleceğe dönük çalışmalarını fotoğraf sanatını kullanarak 
anlatmasıdır.

3- YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:
4 Mevsim Ordu 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması" sayısal (dijital) kategoride ve iki bölümlüdür:

1- Sayısal: “4 Mevsim Ordu" Renkli fotoğraf > DC
2- Sayısal: “Foto Öykü” Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf > DO

“4 Mevsim Ordu” > DC Bölümü
KONU: Ordu ilinin on dokuz ilçesinde bulunan tarihi yapıları (köprüler, camiler, kiliseler, kaleler ve 
mağaralar ile ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, 
akarsular, şelaleler, mağaralar vb.); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, tarım, 
hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına 
geceleri, tarım aletleri ve el sanatları vb.); yaban hayvanları, endemik bitkileri, Ordu’ya özgü yaşam 
faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan belgesel nitelikte fotoğraflardır.
Bir bölümde yer alan fotoğraflar diğer bölümde kullanılamaz.

“Foto Öykü” > DO Bölümü 
KONU:

1. Ordu da Deniz: Balıkçılık, Kabotaj Bayramı, 20 Mayıs (Mayıs 7'si), deniz turizmi.
2. Ordu’da Yaşam: Sahil, sosyal hayat, şehir yaşamı, yöresel ürünler, yol ve yolculuk.
3. Fındığın Hikâyesi: Fındıkçılığın tüm evrelerini kapsayabilir.
4. Geleneksel El Sanatları: Sepetçilik, süpürgeciler, yöre halkının yün işlemeleri, bakırcılık, 

kilim dokumacılığı vb.
5. Ordu nun Tarihi Dokusu: Eski Ordu evleri, antik yapılar, köprüler, değirmenler vb.
6. Ordu da Yayla Hayatı: Hayvancılık, göçler, tarım, turizm, festivaller.

^ onu bütünlük içerisinde 6 (altı) adet fotoğrafla işlenecek olup giriş-gelişme-sonuç 
bütünlüğünde değerlendirilmelidir. Öykünün oluşturulmasında başlangıç ve sonuç sürecinde yer 
alan fotoğraflar iki süreci birbirine bağlayan gelişme niteliği taşıyan özellikte olmalıdır. Fotoğrafların 
birbiri ile ilişki içerisinde olmasına dikkat edilmelidir.

Fotoğrafta etik, ahlaki, kanuni değerler göz önünde bulundurulacaktır. Belgesel fotoğraf nitelikleri 
ve belgesel yaklaşım biçimlerine önem verilecektir.

KATILIM ŞARTLARI:

1- fo toğra f yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve 
haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa 
ılgı duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
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d)

16-Yarışmada son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar dü:zenleyici I 
durumlarda şartname üzerinde, TFSF'ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değ ş V

17- Katılımcılar hakkında olumsuz bir durumla karşılaşıldığında, şartnamede belirtilmeyen 
durumlarda veya tereddüt halinde Ordu Büyükşehir Belediyesinin kararları geçerlıdır.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
a) Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflıarının, 'r 

Belediyesi ve ORBEL A.Ş.. yayınlarında adı ve soyadının kullanılması Ş a ^ la  ku 
hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolej 'vb-grafiksel g ışl™ Ç ' sı™. 
kullanılamamaktadır). Kullanım hakları Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL .Ş. 
sahibine ait olacaktır. Eser sahibi kullanım hakkını 3. bir kış' ya _<da

’ satamaz/devredemez. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse_ dıge_ lg h 
mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak k a z a n a n  eserının/eserlerının
çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarımn. ^  ™
Büyükşehir Belediyesi ve ORBEL A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğim ve yeni bir ı 
almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler eŞe.- sah 
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin Yjkarıdak şekı 
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için madd 
bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhu. edler. serai|eme

b) Düzenleme kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kada g
bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir. . fntnnrafların ham

c) Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan veya satın ^ n a n fo ^ Îevf  karqo ile 
halleri CD/DVD ya da elektronik postayla sekretaryaya teslim edılece y

l^rtnamedibelirtilen düzenleme kumlu ödüller hak sahiplerinin yazılı o la rJ  
kişisel banka hesap/IBAN numaralarına tarafından gönderilecek* Hak sah,bın|n kişisel 
banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kumlunun ıstedıg beg 9
göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinde*ı , ibaren' 1 W  :>*> 
sonunda zaman aşım.na uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin odul, telif vb.

e) Şaılname^e^belirtiim^yen konularda ya da olas, uyuşmazlıklarda d ü z - le m ^ urulu, ¡on ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK nın kararları geçeri'dır.

f) Katılımcılar; TFSF’nin ' http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresi'ne uye o mak 
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul airer 
şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. 
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yo ur.

B A S IM -Y A Y IM :
Yarışmanın tamamlanması sonrası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu °  u 
fotoğrafların dışında dört mevsime ait toplam en fazla 100 (y u z )  ade fotoğrafın d y e r  alacağı 4 
Mevsim Ordu Fotoğraf Albümü"nün basım yayımı Ordu Büyükşehir Belediyesince yapılaca .

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ: .
Fotoğraf dosyası is im len d irm es ind e  ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama‘ ışare 
kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _  ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan Karakter ve^u ke 
kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Her bir fotoğraf dosyasının ısmı
geçmeyecektir.
1) Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR").  ̂ ^

2) Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin Omer Eri 
Yılmaz” için omery veya omey veya oeyil gibi.
3) Sayısal “4 Mevsim Ordu” Renkli fotoğraf > DC bölümü için.

Sonraki karakter bölümünün baş harfi DC olmalıdır.

3/5

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/


Belediyesince tasarımı yapılarak basımı gerçekleştirilen 50 cm x 70 cm boyutlarındaki 
afişlerin dağıtımı ise OFSAD ve KUDOF tarafından yapılacaktır.

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
Ata Yakup KAPTAN Prof. Dr. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, OMÜ GSF 
Ilhan TÜRKMEN Fotoğraf Sanatçısı, KUDOF
Mehmet Koray KILIÇ Fotoğraf Sanatçısı, ORBEL A.Ş.
Serhat KIR , Fotoğraf Sanatçısı, OFSAD
Sezai AKARSU Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)
TFSF Tem silc is i: Abdullah SEZGİN“
ÖDÜL-SERGİLEMELER:
“4 Mevsim Ordu" kategorisi kapsamında ilkbahar, yaz, sonbahar, kış jüri özel ödülü kategorileri, 
birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğraflarla birlikte toplam 8 fotoğrafa ödül verilecektir. Jüri özel ödülü 
kategorisinde havadan çekim (uçak, paraşüt, drone vb. insanlı veya İha ile çekilen) ve özel 
donanımla su altında çekilen fotoğraflar bu ödül kapsamında değerlendirilecektir.
“Foto Öykü” bölümü kapsamında birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğraflara ödül verilecektir. 
Sergileme alan foto öykü sahiplerinin öykü fotoğrafları, 6 fotoğraf bir arada bütünlük oluşturacak 
şekildesergilenecektir.
Dört Mevsim Ordu > DC Bölüm ü
Birincilik 5.000.-TL
ikincilik , 3.000.-TL
Üçüncülük 2.000.-TL
Jüri Özel Ödülü 1.000.-TL (insanlı veya İha vb. özel donanımla havadan veya su

altında/altından çekilen bir fotoğrafa verilecektir.)
Jüri Özel Ödülü (Kış) 1.000.-TL
Jüri Özel Ödülü (İlkbahar) 1.000.- TL 
Jüri Özel Ödülü (Yaz) 1.000.- TL
Jüri Özel Ödülü (Sonbahar) 1.000.-TL 
Sergilem e (En fazla 100 eser) 150.-TL 
Foto Öykü > DO Bölüm ü 
Birincilik 5.000.- TL
ikincilik 3.000.-TL
Üçüncülük 2.000.-TL
Sergilem e (En Fazla 20 eser) 300.- TL 
YARIŞMA SEKRETERLİĞİ-İLETİŞİM:
Mehmet Koray KILIÇ 
Telefon: 0452 505 5152 / 5052 
E-posta: k.kilic@orbel.com.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “ TFSF 2020-001” numara 
ile onaylanmıştır.Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu

Onay No: 

2020 - 001
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