
KUMLUCA BELEDİYESİ “HOŞ SADA 4”  YARIŞMALARI 

 

ŞARTNAME 

Bu yarışma, Kumluca Belediyesi ve Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 

Kumluca ilçemizin kent kimliğinin tema olarak işlendiği ve yarışma sonucunda ortaya çıkan 

eserlerin Kumluca Belediyesi envanterinde bulunan “Hoş Sada” adlı kitap ile 

somutlaştırıldığı ilgili kitabın 4. sayısı için düzenlenmiştir.  

Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerimizde 

öğrenim gören öğrencilerimiz şartnamede belirtilen kategorilerde oluşturacakları eserlerini 

okul müdürlüklerine yarışma takvimi doğrultusunda teslim edecekler, okul müdürlükleri de 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesine tutanak karşılığı teslim edeceklerdir. 

Yetişkinler kategorisinde yarışmaya katılacak olan kişiler ise eserlerini, Kumluca Belediyesi 

web adresinde ( www.kumluca-bld.gov.tr)  yer alan link üzerinden gönderebilecekleri gibi 

doğrudan Halkla İlişkiler Birimine de elden teslim edebileceklerdir. 

 Eserler Kumluca Belediyesi ve Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 

oluşturulacak bir “Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilecektir. 

Bütün eserler yazılı olduğu gibi dijital ortamda da ilgili kategoride belirtilen hususlar 

dikkate alınarak hazırlanacak olup okullar kategorisinde okul müdürlüklerine ve 

yetişkinlerde de Kumluca Belediyesine teslim edilecektir. 

Yarışmaya katılan eserlerden dereceye giren eserler sahiplerine iade edilmeyecektir. 

Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın bir kitapta 

toplanabilecek, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlanabilecektir. Eser sahipleri 

herhangi bir telif hakkında bulunmayacaklarını yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılacaktır. 

Yarışmacıların şartname ekinde yer alan katılım formu ve taahhütnameyi eksiksiz 

doldurmaları ve eserleriyle birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yarışma sonuçları okullara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yazılı olarak bildirileceği 

gibi Kumluca Belediyesi kurumsal web adresi olan www.kumluca-bld.gov.tr adresinde de 

yayınlanacaktır. 

 

1- YARIŞMA KONUSU: 

 Kumluca’nın İlçe oluşunun “60. Yıldönümü” kapsamında Kumluca Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı ilkokul, ortaokul ve liseler ile yetişkinler kategorilerinde resim, şiir, mani, 

hikâye, fotoğraf, karikatür, anı ve mektup türlerini içeren bir yarışma düzenlenmesi. 

 

 

http://www.kumluca-bld.gov.tr/
http://www.kumluca-bld.gov.tr/


 

2- YARIŞMA TAKVİMİ 

 

 

1 YARIŞMANIN DUYURULMASI 18.12.2017  

2 YARIŞMAYA KATILAN ESERLERİN(Yetişkinler için) 

KUMLUCA BELEDİYESİ WEB ADRESİNE YA DA 

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNE TESLİMİ 

06.04.2018 

3 YARIŞMAYA KATILAN ESERLERİN(Öğrenciler için) 

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİMİ 

06.04.2018 

4 YARIŞMAYA KATILAN ESERLERİN İLÇE MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMİ (Öğrenciler için) 

09.04.2018 

5 YARIŞMA DEĞERLENDİRME KOMİSYONUN 

ESERLERİ DEĞERLENDİRMESİ 

10.04.2018 – 13.04.2018 

6 YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI 16.04.2018 

7 ÖDÜL TÖRENİ Kumluca Belediyesi 

tarafından belirlenecek bir 

tarihte ve yerde yapılacaktır.

   

 

3- YARIŞMA AMACI: 

• Öğrencilere yaşadıkları yörenin sosyal, kültürel, turistik, doğal ve tarihi önemini 

kavratmak. 

• Kumluca’nın dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini eğitim-öğretim 

ortamına yansıtmak. 

• Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak. 

• Yöresel ve ulusal barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak. 

4- YARIŞMA ALANI: 

 Kumluca Geneli 

 

 



5- YARIŞMA HEDEF GRUBU: 

 Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 

öğrenciler ile Kumluca’da yaşayan insanlar. 

6- YARIŞMA FAALİYETLERİ ve KATEGORİLER: 

İlkokullarda:     Ortaokullarda: Liseler :        Yetişkinlerde: 

Resim Yarışması Resim Yarışması Hikâye Yarışması           Fotoğraf Yarışması 

           Şiir Yarışması         Şiir Yarışması                 Şiir Yarışması 

   Mani Yarışması      Karikatür Yarışması         Mani Yarışması 

                                               Fotoğraf Yarışması         Anı      

      Mektup Yarışması           Mektup Yarışması 

      Resim Yarışması             Karikatür Yarışması 

       

• Yetişkinler ve öğrenciler farklı kategoride değerlendirilecektir. 

              7- YARIŞMA STRATEJİLERİ 

• Yaşanan yöredeki sosyal, kültürel, doğal ve tarihi değerleri kavrama. 

• Yarışmalarla yöresel ve ulusal barış, dostluk ilişkilerinin temeli atma. 

• Güzel sanatları sevdirme ve ilgi duymalarını sağlama. 

 

ETKİNLİKLER 

A. RESİM DALINDA 

KONUSU:  Kumluca’nın kültürel, tarihi, doğal ve turistik güzelliklerinin resim olarak 

ifade edilmesi. Resimler 35*50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır. 

1. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir. 

2. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacaktır. 

3. Okuldaki sınıflara göre tüm öğrenciler katılabilir. ( 1-12 sınıflar ) 

4. Değerlendirmeler kurulan komisyonlarca yapılacaktır. 

5. Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş 

olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal 

sorumluluklar eser sahibine aittir. 



6. Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar 

değerlendirme dışı tutulacaktır. 

B. ŞİİR DALINDA 

KONUSU: “Kumluca’nın Güzellikleri ve Kumluca Sevgisi” temalı şiir. 

1. Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 

bilgisayar çıktısı veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır. 

2. Yarışmaya katılacaklar çalışmalarını çeşitli kaynak ve dokümanları araştırarak kendi 

bilgi, duygu ve düşünceleriyle şiir halinde yazacaklardır. 

3. Değerlendirmeler kurulan komisyonlarca yapılacaktır. 

4. Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş 

olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal 

sorumluluklar eser sahibine aittir. 

5. Şiirler serbest ya da düzenli tarz olabilecektir. 

6. Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar 

değerlendirme dışı tutulacaktır. 

 

C. MANİ DALINDA 

KONUSU: Kumluca’nın sosyal, kültürel ve geleneksel hayatını; güzelliklerini anlatan 

mani. 

1. Yarışmaya katılacak maniler (A4) dosya bilgisayar çıktısı veya okunaklı el yazısı ile 

yazılacaktır. 

2. Yarışmaya katılacaklar çalışmalarını çeşitli kaynak ve dokümanları araştırarak kendi 

bilgi, duygu ve düşünceleriyle mani biçiminde yazacaklardır. 

3. Maniler sadece bir dörtlük halinde, 7’li hece ölçüsüyle, mani tipi kafiye şemasıyla 

(aaxa) yazılacaktır. 

4. Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş 

olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal 

sorumluluklar eser sahibine aittir. 

5. Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar 

değerlendirme dışı tutulacaktır. 

D. HİKÂYE DALINDA  

KONUSU: Kumluca’nın sosyal, kültürel ve geleneksel hayatını; güzelliklerini anlatan 

yaşanmış ve yaşanabilinir nitelikteki olaylar. 



1. Yarışmaya katılacak hikâyeler (A4) dosya kâğıdına ve beş sayfayı geçmeyecek 

şekilde bilgisayar çıktısı veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır. 

2. Yarışmaya katılacaklar öğrenciler çalışmalarını çeşitli kaynak ve dokümanları 

araştırarak kendi bilgi, duygu ve düşünceleriyle hazırlayacaklar. 

3. Eserlerin arka sağ ilk köşesine; eser sahibini Adı soyadı, sınıf, okul adresi varsa 

telefon numarası, yetişkinler; ev adresi ve telefon numarası yazılacaktır. 

4. Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş 

olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal 

sorumluluklar eser sahibine aittir. 

5. Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar 

değerlendirme dışı tutulacaktır. 

E. MEKTUP DALINDA 

KONUSU: “ 2023 yılında, Cumhuriyetin 100. Yılında hayal ettiğiniz Kumluca! “ 

1. Mektup 2023 yılında görevde olacak olan Belediye Başkanına hitaben yazılacaktır. 

2. Mektuplar “özel yazım” kurallarına göre yazılacaktır. 

3. Yarışmaya katılacak hikâyeler (A4) dosya kâğıdına bilgisayar çıktısı veya okunaklı el 

yazısı ile yazılacaktır. 

4. Değerlendirmeler kurulan komisyonlarca yapılacaktır. 

5. Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş 

olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal 

sorumluluklar eser sahibine aittir. 

6. Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar 

değerlendirme dışı tutulacaktır. 

F. FOTOĞRAF DALINDA 

KONUSU: Kumluca’nın kültürel, tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin fotoğraf olarak 

ifade edilmesi.  

Kategori: 

• Doğal Güzellik – manzara – Kumluca genel görünümü 

• Kültürel etkinlik fotoğrafları 

• Kumluca’nın tarihi ve turizmini ifade eden fotoğraflar 

1. Sadece fotoğraf makinesiyle çekilmiş fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır. Cep 

telefonu, tablet vb. aygıtlar ile çekilmiş fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2. Değerlendirmeler kurulan komisyonlarca yapılacaktır. 



3. Yarışma sonuna kadar dijital çekilen fotoğraflar hafızada, eski tip fotoğraflar ise 

negatifle fotoğrafı saklayacaklardır. 

4. Dijital fotoğraflar CD ye aktarılarak değerlendirme komisyonuna teslim edilecektir. 

5. Fotoğrafların çözünürlük oranı en az 6 megapiksel olmalıdır. 

6. Çekilmiş fotoğrafın makine tarafından kaydedilen orijinal dosyası kabul edilecektir. 

(Photoshop vb programlarla üzerinde düzeltme yapılan fotoğraflar kabul 

edilmeyecektir.  

7. Eski tip makinalarla çekilmiş olan fotoğraflar için negatif istenecektir. 

8. Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş 

olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal 

sorumluluklar eser sahibine aittir. 

G. ANI (HATIRA) DALINDA  

KONUSU: Kumluca’da yaşanmış bir anı. 

1. Yarışmaya katılacak hikâyeler (A4) dosya kâğıdına bilgisayar yazısı ile en fazla 3 

sayfa olarak yazılacaktır. 

2. Eserlerin arka sağ ilk köşesine; eser sahibini adı soyadı, ev adresi ve telefon 

numarası yazılacaktır. 

3. Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş 

olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal 

sorumluluklar eser sahibine aittir. 

4. Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar 

değerlendirme dışı tutulacaktır. 

H. KARİKATÜR DALINDA  

KONUSU: Kumluca’nın kültürel, tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin karikatür olarak 

ifade edilmesi.  

1. Yarışmacılar ancak birer adet karikatür ile başvuru yapabilirler. 

2. Yarışmaya katılacak eserler, A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.  

3. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta 

serbesttirler.  

4. Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş 

olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal 

sorumluluklar eser sahibine aittir. 

5. Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar 

değerlendirme dışı tutulacaktır. 



NOT: 

Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Kumluca Belediyesine verdiğini 

peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer 

ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, 

yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için 

Kumluca Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan 

eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin 

yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için 

herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû 

kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş 

sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Kumluca 

Belediyesine aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"HOŞ SADA 4” YARIŞMASI 

 KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME 

 

YARIŞMA KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA / KUMLUCA 

 

Kumluca Belediyesi ve Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 

“Hoş Sada 4” adlı yarışmaya gönderdiğim eserin 

(şiir/resim/anı/mektup/karikatür/fotoğraf/hikaye/mani), kendime ait olduğunu, ilgili eserin 

daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül v.b. kazanmadığını ve herhangi bir 

yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin Kumluca Belediyesince her türlü yayın 

organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu 

yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim. 

 

ADI SOYADI    :  

DOĞUM TARİHİ (GÜN/AY/YIL) : 

OKULU    :  

E-POSTA    :  

CEP TELEFONU   :  

ADRES    :  

 

Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.  

TARİH / İMZA: ................................................................................................ 


