YARIŞMANIN ADI
4 Mevsim Kocaeli IX.Ulusal Fotoğraf Yarışması

YARIŞMANIN AMACI
Fotoğraf sanatı aracılığı ile 12 ilçesiyle birlikte Kocaeli’nin
doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek;
kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek
oluşturmak ve fotoğraf sanatına katkıda bulunurken Kocaelili
olma bilincini vurgulamaktır.

YARIŞMA KATEGORİLERİ
Yarışmamız fotoğraf sanatının önerdiği kurallar kullanılarak,
aşağıdaki kategorilerde gerçekleştirilecektir:

1) Kocaeli Manzara ve Doğa
Kocaeli; uçsuz bucaksız güzelliklerin, mavi bayraklı plajların, karlı
dağların, inci gibi yan yana dizilmiş kasabaların, köylerin, yaylaların,
derelerin, kısaca eşsiz güzellikte manzaraların şehri. İşte bu kategoride,
tüm ilçeleriyle birlikte Kocaeli’nin bilinen, görülen ya da bilmediğimiz,
göremediğimiz doğal güzelliklerini ve manzaralarını yansıtan
fotoğraflar yarışacaktır. (Bu fotoğraflar, Kocaeli’de çekildiğine dair
ispatını, içeriğinde taşıyor olmalıdır.)

2) Kocaeli Panoramik
Bu kategoride, tüm ilçeleriyle birlikte Kocaeli’nin doğal, turistik ve
tarihi güzelliklerinin belgelendiği panoramik (maksimum 180 derece)
fotoğraflar yarışacaktır.

3) Kocaeli ve İnsan
Kocaeli, işçinin, çiftçinin, balıkçının, zanaatkarın, sanatçının, neşeli cıvıl
cıvıl çocukların şehri. Bu kategoride, Kocaeli’de yaşayan her kesimden
insanlarımızın yer aldığı fotoğraf kareleri yarışacaktır. (Bu fotoğraflar,
Kocaeli’de çekildiğine dair ispatını, içeriğinde taşıyor olmalıdır.)

4) Kocaeli ve Mekan
Bu kategoride, Kocaeli’de sosyal, kültürel ya da tarihi açıdan önem
taşıyan mekanları (Bir köy evi, tarihi bir yalı, modern mimarinin örneği
olan bir bina, kütüphane, restoran, kafeler, spor alanları, sanatsal
mekanlar…vb) yaşama kattıkları dinamizm ve görsel estetikleriyle
yansıtan fotoğraflar yarışacaktır.

5) Kocaeli Büyükşehir
Kocaeli, ilçelere, mahallelere ve köylere kadar ulaşan büyükşehir
belediyesi hizmetleriyle daima ileriye gitmenin, gelişmenin şehri.
Bu kategoride, fotoğraf sanatçısının gözünden, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetleri (yatırımların yanı sıra; fuarlar,
festivaller, konserler, spor aktiviteleri vb) belgeleyen fotoğraflar
yarışacaktır.

KATILIM KOŞULLARI
Yarışmamız renkli sayısal (digital) ortamdadır.
Yarışma, Seçici Kurul üyeleri ve onların birinci derece
yakınları dışında ülkenin her yerinden tüm amatör ve
profesyonel fotoğraf sanatçılarına açıktır.
Katılımcılar, her kategoride en fazla 5 fotoğraf ile katılabilirler.
(Yarışmamızda 5 kategori olduğundan, toplamda en fazla
25 fotoğraf ile katılınabilir.) Aynı fotoğraf ile, birden fazla
kategoriye katılınamaz.
Fotoğraflar, Kocaeli sınırları içerisinde çekilmiş ve daha önce
hiç bir yarışmada ödül ve sergileme almamış olmalıdır. Ödül
ve sergileme almış fotoğrafların tekrar katıldığı tespit edildiği
zaman yarışma dışı bırakılır. Ödül almış ise ödülü geri alınır.
Bu durum diğer sıralamaları değiştirmez.
Tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya
fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul
edilmeyecektir.
Drone ile çekilmiş fotoğraflar kabul edilir.
Yarışma için fotoğrafların en geç 16 Kasım 2018 Cuma günü
saat 23.55 (TSI)’e kadar sayısal ortamda http://4mevsim.
kocaeli.bel.tr adresinden kayıt yapılarak yüklenmesi gerekir.
Katılımcılar her fotoğrafa bir isim vermek zorundadır.
Fotoğrafların isimlerini verirken aşağıdaki karakterlerin
kullanılmaması gerekmektedir:“ ! < ‘ ^ + % & / ( ) = ? _ \ {
[ ] } # $ | - _ , . : ? * ; İ ı Ğ ğ Ü ü Ç ç Ö ö Ş ş. Örneğin: çiçek?,
pencereler*!, İğne gibi…
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle
kendisine ait olduğunu, fotoğraflarda yer alan ve telif konusu
oluşturabilecek konularda gerekli tüm izinlerin alındığını,
diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Katılımcılar,
yarışmaya katılarak bu haklarını teyit etmiş sayılırlar.
Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermek ve seçici kurulu yanıltmak amacıyla yarışmaya
gönderilen fotoğraf üzerinde, temizlik, renk ayarı, krop,
kontrast gibi basit uygulamalar dışındaki her türlü müdahale
ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.

FOTOĞRAF BOYUTLARI
Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan
ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş
bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz.
Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

Yarışmaya katılmak için siteye yüklenen fotoğraflar jpg /
jpeg formatında olmalıdır. Çözünürlük 300 dpi olacaktır.
Fotoğrafların dosya büyüklüğü 3 MB - 4.99 MB aralığında
olmalıdır.

Yarışma sonuçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi web
sitesinde ilan edilecektir.

Jüri değerlendirmesi 42’’ LED TV ekranda yapılacaktır.

Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinmesi sırasında ortaya
çıkabilecek olası sorunlardan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.

Fotoğraflar çerçevesiz olacak ve fotoğraf üzerinde imza, işaret
veya tarih vb. bilgiler bulunmayacaktır.
Panoramik kategoride yarışacak fotoğraflar, maksimum 180
dereceyi görmelidir.

Katılım formu eksiksiz doldurulmalıdır.
Kocaeli büyükşehir Belediyesi, sergileme kazanan
fotoğrafların yanı sıra, istediği fotoğrafları sergilemeye seçilen
fotoğraflara ödenen meblağdan satın alır.
Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi arşivine alınacak ve şehrimizin tanıtımı amacıyla
belediyemizin uygun gördüğü çalışmalarda ve başka kamu
kurumlarının aynı amaçlı çalışmalarında da, eser sahibinin
ismi belirtilerek kullanmalarına izin verilecektir. Bu durumda
ayrıca bir telif ödenmeyecektir. Eser sahibinin kullanım hakları
saklı kalacaktır.
Yarışmada derece ve sergileme alan fotoğrafların orijinal
kopyaları katılımcı tarafından belediyemize internet
ortamından jpeg olarak gönderilecektir.
Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve seçici kurul
kararlarını istisnasız kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi

: 16 Kasım 2018
(Cuma- saat: 23.55 -TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 17-18-19 Kasım 2018
Sonuç Bildirimi
: 20 Kasım 2018
Sergileme ve Ödül Töreni : 14 Aralık 2018

SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. Ozan BİLGİSEREN
Haluk ÇOBANOĞLU
İsa TERLİ
Merih AKOĞUL
Ömer POLAT

ÖDÜLLER
Her Bir Branş İçin
Birincilik Ödülü
İkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü
Mansiyon 1
Mansiyon 2
Sergilemeler ve
Satın almalar

: 5.000 TL
: 3.000 TL
: 2.000 TL
: 500 TL
: 500 TL
: 150 TL

*Her kategoride en fazla 15 eser sergilemeye alınacaktır.
Yarışma Sekreteryası
Meltem Mehtap KELAV

Telefon: 0262 311 59 00 (2375)
http://4mevsim.kocaeli.bel.tr

