
 

Yarışmanın Adı 
Gençlerin Gözünden Manavgat 
 

Düzenleyen 
Manavgat Belediyesi 
 

Kapsamı 
Manavgat ilçe sınırı  
 

Hedef Kitlesi 
Resmi/özel tüm liseler, Üniversite öğrencileri 
 

Ödüller  Birinciye:  
İkinciye:  
Üçüncüye:  
 
 

İletişim ve Sorumlusu  
 

Son Başvuru Tarihi  16 Mayıs 2016  Saat: 14.00 
  
 

 

 

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 kaydede r. 

Gençlerinin birçok alanda bastırılmaya çalıştığı hayallerinin önüne geçildiği “sen 

daha küçüksün” denilip hep ötekileştirildiği ve ötelendiği öğretilerimizden sıyrılarak 

gençlere  “Manavgat Farklı Güzel” temasıyla resim, şiir, hayata geçirmek istedikleri sosyal 

sorumluluk projeleri üzerinden Manavgat Belediyesi olarak söz veriyoruz. 

Manavgat Belediyesi’nin ilkini geçen yıl düzenlediği ve geneleksel hale getirip 

gerçekleştirmeyi hedeflediği “Gençlerin Gözünden Manavgat”  ödüllü yarışması bu yılda 3 

kategoride “Manavgat Farklı Güzel” temasıyla  pek çok sanat sever ve sosyal sorumluluk 

sahibi genci biraraya getirmeyi hedefliyor. 

 



 

Yarışmanın hedefi; 

*Gençlerin birbirleri ile etkileşimde bulunabilmelerini, 

*Sanatın evrenselliği aracılığı ile kardeşlik, dostluk, dayanışma, sanat sevgisi, sosyal 

sorumluluk ve benzeri, olumlu duygu ve davranışlar kazanmalarını sağlamayı, 

*Gençlerin aynı konu üzerinde farklı yaklaşımları görerek, farkındalık oluşturmalarını  

*Sosyal sorumluluk konusunda gençlerin bilinçlenmelerini, düşünmelerini ve 

harekete geçmelerini sağlamak, sosyal sorumluluk konusundaki vizyonlarını geliştirmektir. 

Yarışmacılardan yaşadıkları şehir olan Manavgat’ın 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. 

  “Manavgat Farklı Güzel” temasına vurgu yapılan yarışmamız yerel katılıma açık bir 

proje olmasının yanı sıra #Manavgatfarklıgüzel  hashtag i ile de sosyal medyada yer bulacak 

ve önümüzdeki yıllarda ulusal katılıma açık bir yarışma boyutu kazandırılacaktır. 

SONUÇLARIN  AÇIKLANMASI   VE  SERGİ AÇILIŞI: 

Yarışmaya konu olan şiir, resim ve sosyal sorumluluk projeleri jüri üyelerinin değerlendirmesi 

sonuncuna sergilenmeye uygun görülürse 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü açılacak sergide 

yer verilecektir. 

 

Yarışmada ödül alan ve/veya sergilenmeye değer görülen eserlerin birer kopyası, 

Manavgat Belediyesi arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda eser sahibinin adı 

belirtilerek tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. 

Yarışmaya konu olan eserlerin her türlü kullanım hakkını Manavgat Belediyesi’nin 

inisiyatifindedir. 

***Katılım şartnamesi ekte detaylı olarak belirtilmiştir. 

 



ÖDÜLLER 

Her kategori için; 

* Birinci:  

* İkinci:  

* Üçüncü: 

  

***  Ayrıca …  adet eser sergilemeye seçilecektir. 

  

YARIŞMA TAKVİMİ  

Yarışmaya Son Katılım Tarihi  : 16.05.2016 

 Jüri Toplantı Tarihi    :20.05.2016 

Sonuçların Açıklanması Ve Bildirimi : 23.05.2016 

Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni  :25.05.2016 

YARIŞMA  ORGANİZASYON  KOMİTESİ: 

 

- Manavgat Belediyesi Kültür Müdürlüğü  

- ODEM organizasyon  

 

 

 

 

 

 

 


