
Gençlerin Gözünden Manavgat Yarışması Genel Kurallar 

*Eserler ‘Manavgat Farklı Güzel’ teması dikkate alınarak oluşturulmalıdır. 

* Yarışma, Manavgat sınırlarında bulunan devlet okullarında ve özel okullarda eğitim gören 

tüm lise ve üniversite öğrencilerine açıktır. 

*Her yarışmacı bir eser ile yarışmaya katılabilir. 

*Yarışmacı Eserlerde katılımcının Adı –soyadı , okulu v.b hiçbir bilgi bulunamaz. Eserler, 

Manavgat Belediyesi web sitesi üzerinden www.manavgat.bel.tr adresinden verilecek linkte 

yer alan başvuru katılım formu doldurularak ve eserlerin arkasına iliştirilmiş halde teslim 

edilmelidir. 

*Yarışmaya gerçek isim ve soy isim ile katılınır. İbraz edilen bilgileri doğruluğu teyit 

edilmeyecektir. 

*Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yarışmaya konu olan şiir, resim ve sosyal sorumluluk 

projelerinin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan etmiş kabul edilir. 

*Yarışmacılar sadece kendilerine ait eserler ile yarışmaya katılabilirler. Yarışmacıların 

eserlerini özgün çalışmalardan elde etmeleri gereklidir. Alıntı eserler tespit edildiğinde 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

*Katılım şartlarına uymayan yarışmacıların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir 

yarışmaya konu olan şiir, resim ve sosyal sorumluluk projeleri konmayacaktır. Bu iptal durumu, 

diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz. 

 

*Eserler (Şiir ve Sosyal Sorumluluk Projesi ) 12 punto ile Times New Roman karakteri ile 1.5 

aralıkta hem A4 hem de CD ye kayıtlı olarak 6 kopya şeklinde hazırlanacaktır. 

*Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir platformda ödül veya derece almamış 

olmalıdır. 

*Yarışmaya katılan eserler sahibine geri gönderilemez. 

*Yarışmaya Manavgat ilçe sınırlarında bulunan lise ve dengi okullarda öğrenim gören 

öğrenciler ve Manavgat Meslek Yüksek Okulu öğrencileri katılabilir. 



*Yarışmaya katılan bütün eserleri Manavgat Belediyesi yazılı veya görsel bütün 

etkinliklerinde, eser sahibinin adı belirtilerek herhangi bir şekilde telif v.s ücreti ödemeden 

kullanabilir. Eserin tüm imtiyazı Manavgat Belediyesi’ne aittir. 

*Yarışma jürisi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir. 

*Yarışmaya son başvuru tarihi 16 Mayıs 2016’dır. 

*Eserler Manavgat Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne elden veya posta yoluyla teslim 

edilecektir. Posta yoluyla gönderilerin en geç son başvuru tarihinde ulaşmış olması 

gerekmektedir. 

*Yarışma Sonuçları 23 Mayıs Pazartesi günü www.manavgat.bel.tr adresinden ve belediyeye 

ait sosyal medya hesaplarından açıklanacaktır.  

 

*Proje fikri özgün olmalıdır ve Manavgat’ın değerlerini içeren “Manavgat Farklı Güzel” 

temasına vurgu yapan ve daha önce hiçbir platformda ödül almamış ve kopya edilmemiş 

olmalıdır.  

*Sosyal sorumluluk projesi ile yarışmaya başvuracak adaylar grup veya bireysel olarak 

katılabilirler. Grup olarak katılım durumunda grup liderinin adı proje başvuru formunda 

ayrıca belirtilmelidir. Her grup en fazla 3 kişiden oluşabilir. 

* Grup olarak katılan projenin ödül kazanması durumunda ödül grup adına grup liderine 

verilecektir. 

*Proje dosyasında projenin amacı ve hedef kitlesi belirtilecektir. 

*Uygulama adımları, bütçe ve zamanlama bilgisi verilecektir. 

*Projenin mantıksal çerçeve ile yazılmış eki proje dosyasına eklenecektir. 

*Yarışmada Manavgat’a değer sağlayan ve değer katacağına inanılan gerçekleşmesi günümüz 

şartlarına uygun proje fikirleri değerlendirilecektir. 

 

 



*Resim dalında teslim edilen eserlerin boyutları 50X70 cm olmalıdır 

*Serbest Teknik (Sulu boya, guvaş boya, pastel boya, akrilik yağlı boya, yağlı boya ) 

*Manavgat Farklı Güzel teması ile tarihi, doğal güzelliklerinin, yaşam şekli kültürünü yansıtan 

eserlerin katılımı beklenmektedir. 

* Eserler; çerçevesiz, paspartusuz olarak ve iki sert karton arasında zarar görmeyecek şekilde 

yerleştirilerek arkasına yarışmacının adı-soyadı ve iletişim bilgisi yazılı olduğu form 

yapıştırılarak teslim edilmesi gereklidir. 

 

*Şiirler, bilgisayarda Times New Roman karakteriyle, Şiirlerin uzunluğu bu nitelikteki 3(üç) 

A4 sayfayı aşmamalıdır. Ayrıca şiirlerin kayıtlı olduğu bir cd de gönderide yer almalıdır. 

*Ölçü serbesttir 

*Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. 

*Manavgat Farklı Güzel teması ile tarihi, doğal güzelliklerinin, yaşam şekli kültürünü yansıtan 

eserlerin katılımı beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


