
 

Etkinli ğin Adı Gençlerin Gözünden Manavgat 
Düzenleyen Manavgat Belediyesi 
Kapsamı Manavgat ilçe sınırı  
Hedef Kitlesi Resmi/özel tüm liseler, Üniversite öğrencileri 
Ödüller  Birinciye:  

İkinciye:  
Üçüncüye:  
Mansiyon:  
 

İletişim ve Sorumlusu  
Son Başvuru Tarihi  25 Mayıs 2015 14:00 
  
 

 

Yarışmanın Konusu : 

 

Gençlerin Gözünden Manavgat  

 

Her şehir; sosyal yaşamı, tarihi ve folklorik değerleri ile zenginleşir. Bu zenginliğin 
ölümsüzleştirilmesi için yazılı ve görsel kaynaklar büyük önem taşır. Gelecek nesillere 
aktarabildiğimiz her şey kültürümüzü gelecek kuşaklar için kaydeder. . 

Gençlerinin birçok alanda bastırılmaya çalıştığı hayallerinin önüne geçildiği “sen daha 
küçüksün” denilip hep ötekileştirildi ği ve ötelendiği öğretilerimizden sıyrılarak gençlere resim, 
kompozisyon, şiir, fotoğraf ve hayata geçirmek istedikleri sosyal projeler üzerinden Manavgat 
Belediyesi olarak söz veriyoruz. 

 

Yarışmacılardan yaşadıkları şehirlerin değerlerini yansıtmaları beklenmektedir. Şehrin; 
modern ve tarihi içyüzü, burada hayatı canlı tutan esnafları, pazarları, şehrin kendine has 
dokusundan uzaklaşmadan hayalleriyle bütünleştirerek eserlerini icra etmeleri beklenmektedir. 

KATILIM ŞARTLARI:  

Yarışma, Manavgat sınırlarında bulunan  devlet okullarında ve özel okullarda eğitim gören 
tüm lise ve üniversite öğrencilerine açıktır. 

  Katılımcılar yarışmaya en çok 2  adet yarışmaya konu olan şiir, resim, kompozisyon, fotoğraf  ve 
sosyal projeler  ile katılabilirler . 

yarışmaya konu olan şiir, resim, kompozisyon, fotoğraf  ve sosyal projeler 25 Mayıs 2015 Pazartesi 
günü saat 14:00 ‘a kadar Manavgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim 
edilecektir. 



 

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yarışmaya konu olan şiir, resim, kompozisyon, fotoğraf  ve sosyal 
projelerin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan etmiş kabul edilir. 

Ödül kazanan yarışmacılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde 
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

Katılım şartlarına uymayan yarışmacıların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir yarışmaya 
konu olan şiir, resim, kompozisyon, fotoğraf  ve sosyal projeler konmayacaktır.Bu iptal durumu, 
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz. 
 
Yapılacak olan yarışma sonrasında geçlerin eserleri Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür 
Merkezi’nde sergilenecektir . 

 

SONUÇLARIN  AÇIKLANMASI   VE  SERGİ AÇILI ŞI: 

yarışmaya konu olan şiir, resim, kompozisyon, fotoğraf  ve sosyal projeler jüri üyelerinin 
değerlendirmesi sonuncuna sergilenmeye uygun görülürse yarışmacılarla iletişime geçilecek ve 
kendilerinin onayı doğrultusunda  27 Mayıs 2015 Salı günü açılacak sergide yer verilecektir. 

 

Yarışmada ödül alan ve/veya  sergilemeye değer görülen eserlerin birer kopyası, Manavgat 
Belediyesi arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda eser sahibinin adı belirtilerek 
tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. 

ÖDÜLLER 

 

Her kategori için; 

 

* Birinci:  

* İkinci:  

* Üçüncü 

* Mansiyon:  

* Mansiyon:  

* Mansiyon:  

** Ayrıca … adet eser  sergilemeye seçilecektir. 



 

 JÜRİ ÜYELERİ: 

 

Manavgat Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından teklif usulüne göre belirlenen jüri üyeleri aşağıda 

belirtilmiştir. 
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YARIŞMA TAKVİMİ  

Yarışmaya Son Katılım  : 25.05.2015 

 Tarihi Jüri Toplantısı   :26.05.2015 

Sonuçların Açıklanması Ve Bildirimi : 27.05.2015 

Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni  :28.05.2015 

YARIŞMA  ORGANİZASYON  KOMİTESİ: 

 

- Manavgat Kültür Müdürlüğü  
- ODEM organizasyon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


