





2.Ödemiş Foto Maratonu ve Fotoğrafçılar Buluşması
İzmir'in 110 km güney doğusunda bulunan ilçemizin nüfusu yaklaşık 132.000, yüzölçümü 1.082.6 km2,
rakımı ise 123 m’dir. İlçenizin kuzeyinde 2.157 rakımlı Bozdağlar, güneyinde ise 1.646 rakımlı Aydın
dağları uzanır. Ödemiş bu iki engebe arasında kendi adı verilen ovada kurulmuştur.
Ödemiş, 99 mahalle ve 135.000’e yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer
almaktadır. İlçe yüzölçümünün %37'sini tarım arazisi oluşturduğundan, ekonomisi tarım ve
hayvancılığa dayalı bir ilçedir. Tarım alanlarının %40'ında üretim yapılmaktadır. Tarla tarımı,
sebzecilik, meyvecilik, fidancılık ve hayvancılık yapılır. Başlıca tarım ürünleri; tütün, patates, pamuk,
incir, zeytin, susam, kestane, arpa, buğday, üzüm, yaş sebzeler ve başta karpuz olmak üzere çeşitli
meyvelerdir.
Yöremizin kendine özgü yemekleri vardır. Bunlar; Ödemiş kebabı, keşkek, köpüoğlu mantısı, yağlı
ekmek, heybeli çorba, dibile, kumpir çıyartma, gaygıtma, yağlı sulu akıtma, höşmerim, sinkonta,
bezdirme, kömbe, ekmek dolması, kestirme çorbası, ısırgan avukması, ıspanak çorbası, ıspanak pilavı,
tava pidesi, lahana sarması, kabak tatlısı, kurt baklavası, kalburabastı ve töngül pidesidir.Kar helvası,
köpük helva, koruk suyu, sac pidesi de meşhurdur.



BİRGİ: Bir zamanlar Aydınoğlu Beyliği'ne başkentlik yapan, zengin bir kültüre ve bir o kadar da
etkileyici coğrafi çevreye sahip olan Birgi, Bozdağların güney eteklerinde Ödemiş'e 9 km uzaklıkta
bulunmaktadır. Ödemiş ve çevresinin kültür ve inanç turizmi merkezidir. Birgi 5.000 yıl öncesine
uzanan kesintisiz bir tarihe sahiptir. Birgi, çok renkli bir tarihi dokuya sahip olduğundan 1996 yılında
tamamı SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Birgi Kültür
Envanteri” kayıtlarına göre Birgi’de farklı yıllarda tescili yapılan 11 adet anıtsal (hamam, medrese ve
camilerden oluşan), 110 adet tabiat varlığı ve sivil mimarlık örneği olmak üzere toplam 221 adet tescilli
kültür varlığı bulunmaktadır.



BOZDAĞ: Birgi’nin 22 kilometre kuzeyinde, 2.157 m yüksekliğinde, 1.150 metre rakımda kurulmuş
bir yayladır. Adını Batı Anadolu’nun en yüksek dağlarından biri olan Bozdağlardan alır. Ege’nin Alpleri
olarak adlandırılan Bozdağlar, Küçük Menderes ile Gediz Ovaları arasında doğu-batı yönünde 170
kilometre boyunca uzanır ve pek çok endemik bitkiye ev sahipliği yapar.



GÖLCÜK: Bozdağlar Platosu üzerinde bulunan, kuzey-güney yönlü oluk şekilli çukurluklardan en
büyüğü Gölcük Yaylası’dır. Bozdağlar üzerindeki diğer çukurluklar gibi Gölcük oluğu da halk arasında
yayla olarak anılmaktadır. Yayla adını güneyinde yer alan 0.84 km²’lik alana yayılan gölcük gölünden
almaktadır. Denizden yüksekliği ortalama 1.100 metre olan yaylada göl, 1.050 metre yüksekliğe sahip
olup yaylanın en çukur bölümünü oluşturmaktadır. Gölün ortalama derinliği 3-4 metre, en derin bölümü
ise 10 metredir.



BADEMLİ: Fidancılık konusunda uzmanlaşmış olan Bademli, TÜRKİYE üretiminin % 60'ını
karşılamaktadır. Bademli doğa yürüyüşleri için Selli ve Bıçakçı Deresi Vadisi ve Bıçakçı-Ovacık yolu
çevresi uygun ortamlara sahiptir. Ayrıca, kent içi, kültür yürüyüşleri, foto safari ve bisiklet turları için
çok uygundur. Kentte kültür ve tarih turizminin yanında ekoturizm için de uygun koşullar
bulunmaktadır. Ödemiş ve çevresinin tarihsel ve kültürel turizm açısından Birgi'den sonra diğer önemli
yerleşim merkezidir. Bademli'de ziyaret edilecek en önemli kültürel unsurlar; Kılcı Mehmet Ağa Camii,
Hayrettin Efendi Camii, Pazaryeri Köprüsü, Pazaryeri, Potamia Kalesi, Selli Köprüsü, Salih Efendi
Mescidi, Çobanoğlu Mescidi, Derviş Ağa Camii, Abdülbaki Camii, Arapbaş Mescidi, Kadı Oturağı,
Türbe ve Bademli sivil mimari örneği Alamanlı Evi'dir.



TARİHİ ARASTA ÇARŞISI: Ödemiş merkezde bulunan Osmanlı dönemi açık arasta türünün ender
örneklerindendir. Bilinen tarihi 1856’dır. Üç Cami arasında olmasının yanında çevresindeki 17 hanın
ortasında yer alması nedeniyle ticari bir merkez durumundadır. Arasta, Ödemiş’in işgali sırasında müftü
ve papazın birlikte gayretleriyle yakılmaktan kurtulmuştur.
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2.Ödemiş Foto Maratonu ve Fotoğrafçılar Buluşması
Şartnamesi
ETKİNLİĞİN AMACI
Etkinliğin başlıca amacı; Ödemiş'in tarihi, insanı, kültürel yapısını, doğal güzelliklerini de içine katarak,
fotoğrafın görsel gücü ile tanıtmak ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmak, Türkiye'nin birçok bölgesinden
gelecek olan fotoğraf dostları ile Ödemiş’in sıcakkanlı insanlarının kucaklaşmasını sağlamak, kurulan
dostluğu fotoğraf ve insanlar aracılığı ile kalıcı olarak başka memleketlere taşımaktır. Yarışma ayrıca;
amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarını Ödemişlilerle kaynaştıracak; seçilen fotoğraflar ise Ödemiş
Belediyesi arşivine; geleceğe bırakılacak görsel bir bellek kazandıracaktır.
ETKİNLİĞİN TEMASI
- Ödemiş’te Yaşam ve Mekân.
KOŞULLAR
1. Foto Maraton; 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
2. Katılımcılardan kayıt sırasında 20 TL katılım ücreti alınacak, bu katılım ücreti karşılığında Ödemiş
Belediyespor Kulübü bağış makbuzu kesilecektir.
3. Foto Maratona Jüri üyeleri, Düzenleme Kurulu Üyeleri ve etkinlikte görevli olan üyeler ile 1. derece
yakınları katılamazlar.
4. Foto Maratona kayıtlar; 03 Eylül 2016 Cumartesi günü saat 08.30’da başlayacak, 07 Eylül 2016
Çarşamba günü saat 17.30’de sona erecektir. Fotoğraflar için son teslim süresi 08 Eylül 2016
Perşembe saat 17:30 olacaktır.
5. Foto Maraton etkinliği 03-08 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacak yani 6 gün sürecektir.
Yarışmaya katılacak fotoğrafların Ödemiş İlçe sınırları içinde bu tarihlerde çekilmiş olması
gerekmektedir.
6. Katılımlar başvuru sırasına göre kabul edilecektir. Katılımcılara kayıt sırasında verilen numara rumuz
olarak kullanılacaktır (011 Numara=Rumuz). Yarışmaya 1’den fazla fotoğraf verilmesi durumunda
Kayıt numarası ile birlikte sıra numarası kullanılacaktır. (011–1, … gibi)
7. Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olabilir.
8. Katılımcıların çekimlerini RAW + High JPEG yapmaları önerilir. Çekimler JPEG formatında 300 dpi
çözünürlükte, orijinal boyutunda teslim edilmelidir.
9. Fotoğrafların çekim bilgilerine ulaşmak gerektiği takdirde, organizasyon komitesi orijinal çekimi
(RAW/NEF formatta) isteyebilecektir.
10. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
11. Her katılımcı en çok 5(beş) adet Siyah-Beyaz veya Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
12. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü durumlarda program
değişikliği yapabilir.
13. Foto Maraton sonucunda, yarışmaya katılan fotoğraflar Ödemiş Belediyesi arşivinde saklanacaktır. Bu
fotoğrafları sahiplerinin ismini belirtmek kaydı ile tanıtım amaçlı olarak afis, broşür, katalog gibi
basılı yayınlarla dijital ortamlarda fotoğrafçıya 100,00 TL telif ücreti ödeyerek kullanabilecektir.
14. Birden fazla fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir
objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı ve HDR (High Dynamic
Range) fotoğraf kabul edilmez. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Aksine davranış kural
ihlali sayılır ve katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın orijinal yapısını
bozmayacak oranda kadrajlanmış, kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış fotoğraflar kabul
edilir. Seçici kurul, yapısı oynanmış fotoğrafları açıklama yapmadan kabul etmeyebilir. İtirazlar kabul
edilmeyecektir. Seçici Kurul, isterse fotoğrafların müdahalede bulunulmamış ilk görünümünü
isteyebilir.
15. Foto Maraton’a katılacak fotoğrafların bu tarihlerde katılımcı tarafından çekilmiş olması
gerekmektedir. Katılımcı kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih ve saatini güncellemeli; bellek
kartını boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Aksine
davranış kural ihlali sayılır.
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16. Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fotoğraflarına, basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini kabul
eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
17. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
18. Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır. Ödül yeri boş bırakılır.
19. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
20. Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek, Ödemiş Belediyesi
arşivinde saklanacaktır. Saklanan fotoğraflar gerektiği takdirde telif ücreti ödenerek Ödemiş
Belediyesi tarafından kullanılabilecektir.
21. Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.
22. Katılımcılar yemek ve konaklama ücretlerini kendileri karşılayacak ve rezervasyonları kendileri
yaptıracaklardır.
23. Foto maratona kayıt yaptıran her katılımcı bu şartları kabul etmiş sayılır.
JÜRİ ÜYELERİ:
Coşkun ARAL
Fotoğraf Sanatçısı, Gazeteci, Yönetmen, Yapımcı.
Mustafa Bilge SATKIN Fotoğraf Sanatçısı, Marmara Üniversitesi G.S.F. Fotoğraf Bölümü Öğ.Gör.
Serdar AKYAY
Fotoğraf Sanatçısı, GPU “Hermes”
Ruhi ÖDEV
Fotoğraf Sanatçısı
Hasan UÇAR
Fotoğraf Sanatçısı
Oktay ÖKSÜZER
Ödemiş Belediye Personeli, Tasarımcı
(Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)
Proje Koordinatörü: Cenk TEKCANATLI
ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü
İkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü
Mansiyon (3 adet)
Sergileme(En Fazla 30 adet)

:
:
:
:
:

2.500,00TL
1.500,00TL
1.000,00TL
500,00 TL
150,00 TL

ÖDEMİŞ FOTO MARATONU TAKVİMİ
Foto Maratona kayıtların başlaması
Foto Maratona kayıtların sona ermesi
Fotoğrafların son teslim tarihi, saati
Jüri Toplantısı /Değerlendirme
Sonuçların Açıklanması, Ödül Töreni

:
:
:
:
:

+ Plaket
+ Plaket
+ Plaket
+ Plaket

03.09.2016,Cumartesi saat 08.30
07.09.2016,Çarşamba sat 17.30
08.09.2016,Perşembe saat 17.30
09.09.2016,Cuma saat 09.00 - 16.00
09.09.2016,Cuma 20.00 (Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı )
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2. ÖDEMİŞ FOTO MARATONU VE FOTOĞRAFÇILAR BULUŞMASI ONUR BAŞKANI
A. Mahmut BADEM (Ödemiş Belediye Başkanı)
DÜZENLEME KOMİTESİ
Ufuk KIZILER
(Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdür Vekili)
İrfan YILMAZLAR (Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Memuru)
Erkan UŞAKLI
(Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Memuru)
Ersen GÜNGÖR
(Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Personeli)
YARIŞMA SEKRETERYASI - KAYIT OFİSİ:
ÖDEMİŞ BELEDİYESİ KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İrfan YILMAZLAR
: 0555 6593811
Turan NAZİLLİ
: 0536 2610372
Gamze ÖZDAMAR
: 0541 8564812
Erkan UŞAKLI
: 0505 2526435
BİLGİ VE İLETİŞİM
-İrfan YILMAZLAR : 0555 6593811
-Hasan UÇAR
: 0507 6578235
-Ersen GÜNGÖR
: 0532 2002302
-Ruhi ÖDEV
: 0532 6719191
Posta Adresi
E-mail
Web
Telefon

: Zafer Mah. Atatürk Cad. No: 143 Ödemiş / İZMİR
: kultur@odemis.bel.tr
: www.odemis.bel.tr
: 0232 5451199 Dahili:108,111,133.

2.Ödemiş Foto Maratonu ve Fotoğrafçılar Buluşması Ödemiş Belediyesi-HCR Yapım işbirliği ile
düzenlenmektedir.
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