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Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 

 

2021’E DAİR ÜMİTLERİM YARIŞMASI 

KATILIM YÖNERGESİ 

 

1. Yarışmanın Konusu  

Tüm dünyada yaşanan salgın hastalık Covit19 insanları olumsuz yönde etkilemiştir, salgın 

sürecinden en çok etkilenen yaş grubu da okulundan, oyun alanlarından ve arkadaşlarından ayrı 

kalmak zorunda olan çocuklarımız ve gençlerimizdir. Yine de doğası gereği çocukların geleceğe 

dair hayalleri ve ümitleri her zaman daha neşelidir. Yarışmanın amacı, çocukların 2021’e dair 

hayalleri, beklentileri, ümitleri ve planlarını sanat aracılığıyla ifa edebilmelerini sağlamaktır. 

Yarışmanın teması çocukların 2021 yılı için umut ve hayallerini içerir. Yarışma çocuklarımızın 

Üsküdar’ı ve Üsküdar’daki imkânları en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak için 

gerçekleşecektir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan yarışma, önceden başvuruları 

alınıp ödüllü olarak düzenlenecektir. 

 

2. Yarışmanın Amaçları 

Resim, çizgi ve karikatür yapmayı seven çocukların yeteneklerin gelişimine imkân sağlamak, sanat 

açısından ilçeyi cazip hale getirmek, sanatının gelişimine katkı sağlamak,  

Üsküdar Belediyesinin hizmet sunduğu yaş grupları arasında bulunan çocukların/öğrencilerin 

toplumsal farkındalığını artırmak, çocuklar ile toplumumuz arasındaki sosyal uyuma katkıda 

bulunmak, çocukların görüş, duygu ve düşüncelerinin bilinmesini sağlamak.  

Çocukların gelecek olgusunun olumlu/olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin 2021 

yılı konusunda fikir, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine imkân sunmak. 

Çocuklarımızın sanata yöneltme ve kendini ifade edebilmeleri için fırsat oluşturmak. 

Tarih, kültür ve sanat şehri Üsküdar’ın kültürel aktivitelere verdiği değerin, yeni nesiller tarafından 

bilinmesi, Üsküdar’da yapılan hizmetlerin farkındalığının ve kullanımının artırılması sağlamak. 

 

3. Yarışmaya Katılım Koşulları 

3.1.Yarışma Üsküdar bağlamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır. Üsküdar 

doğumlu olan, Üsküdar’da okuyan veya Üsküdar’da ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencileri Renkli Resim, Karakalem Resim, Renkli Çizgi–Karikatür kategorilerinin üçünde de 

yarışmaya katılabileceklerdir. 

3.2. Tüm katılımcılara, 1 adet resim defteri 20/30, 1 kutu pastel boya (6 adet),  1 kutu sulu boya (6 

adet) olmak üzere hediye edilecektir.  

3.3. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 



3.4. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaçlar çerçevesinde anlatım biçiminde özgürdür. 

3.5. Yarışma, Ön Değerlendirme Kurulu, Seçici Kurul, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve 

yarışmayı düzenleyen birimin müdür ve müdür yardımcılarının birinci derece yakınları dışında 

hedef kitleye uyan tüm çocuklara açıktır. 

3.6. Yarışmaya her kategoride birer eserle katılınabilir. Birden fazla eser gönderilmişse tek eser 

dikkate alınır.  

3.7. Ölçüler: 35x50 cm ölçülerinde standart resim kâğıdı olacaktır. 

3.8. Eser Teslimi: Eserler 15-26 Şubat 2021 tarihlerinde teslim edilecektir. Okulu Üsküdar'da 

olanlar eserlerini kendi okullarına teslim edecekler.  Üsküdar'da oturup okulu Üsküdar'da 

olmayanlar eserlerini Üsküdar Gençlik Merkezine elden teslim edeceklerdir. Üsküdar doğumlu 

olup Üsküdar'da yaşamayanlar eserlerini Üsküdar Gençlik Merkezine elden veya kargo- posta ile 

ulaştırabileceklerdir. Eserini teslim eden yarışmacıya, Katılım Belgesi ve Katılım Hediyesi 

verilecektir.  

3.9. Eser türüne göre suluboya, guaj boya, pastel boya, yağlı boya, kurşun kalem, dolma kalem, 

kara kalem ve benzerleri kullanılabilir. 

3.10. Eserler paspartulanarak dışarıya taşmamış, kırılmayacak şekilde iki mukavva arasına 

konularak paketlenmelidir. 

3.11. Yarışmanın amacı hayal, beklenti, ümit gibi olumluluk şeklinde belirlendiği için buna uygun 

olmayan eserler derece veya mansiyon alamayacaktır. Bu konuda Seçici Kurulun kanaati esastır. 

3.12. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış 

olduğu eser sahibi tarafından taahhüt edilmiş sayılacaktır. 

3.13. Yarışmaya katılan eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi’nin 

yayınlarında veya sergilerinde kullanıldığında ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. 

3.14. Katılımcı, yarışma için teslim ettiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin 

alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Ödül alan 

katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan 

ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik 

yapılacağı anlamı taşımaz. 

3.15. Teslim edilen eser tümüyle yarışmacı tarafından yapılmış olmalıdır. Seri tümü veya bir kısmı 

başkasına ait olduğunun belirlenmesi durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm 

hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

3.16. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan eserler (mansiyon alan ve sergilenmeye değer 

görülen) Üsküdar Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren 

hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Üsküdar Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında 

münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, 

görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin adıyla birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde 

eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı yarışmaya katıldığında, bu şartlarla 

ilgili olarak yüklenici firmadan, seçici kuruldan, belediyeden ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir 

hak ve alacak talebinin olmadığını, bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir. 

3.17. Ödül alan ve başarılı bulunan eserler (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) 

kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek, gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla eser 

sahiplerinin adları geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya telif ücreti ödenmeyecektir. 

3.18. Yarışma sonuçları Üsküdar Belediyesi’nin www.uskudar.bel.tr adresinden ilan edilecektir.  

http://www.uskudar.bel.tr/


3.19. Ödüller, eserin sahibine veya eser sahibinin yetkilendirildiği kişiye verilecektir. 

3.20. Sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda, hak sahibinin ödül, telif ve benzeri 

herhangi bir talebi olamayacaktır. 

3.21. Yarışmaya, eser göndererek katılan tüm yarışmacılar, “Yarışmaya Başvuru ve Katılım 

Koşulları” belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.  

 

4. Ödüller 

Yarışmaya katılanlara “Katılım Hediyesi, Ödüller ve Mansiyonlar” olmak üzere üç farklı ödül 

verilecektir.   

Katılım Hediyesi: Eser teslim tarihi süresi içinde eserlerini Üsküdar’da bulunan resmi ilkokul, 

ortaokul ve lise müdürlüklerine teslim tutanağı karşılığında bırakan her yarışmacıya, ilgili okulda 

“Katılım Hediyesi” verilecektir. Katılımcı her yarışmacıya, eserini teslim ederken ayrıca “Katılım 

“Belgesi takdim edilecektir. Sağlık sebepleri veya İstanbul dışında olma gibi gerekçelerden dolayı 

eserini kargo veya posta ile son teslim tarihini geçirmeyecek şekilde istedikleri okul müdürlüklerine 

gönderenler, sonraki bir ay içinde okuldan hediyesini ve belgesini alabilecektir, bir ay içinde 

alınmayan belge ve hediye için yarışmacı hak iddia edemeyecektir. 

Ödüller ve Mansiyonlar: Her kategoride ilk 3’e ödül verilecektir.  Her kategorinin 4, 5 ve 

6.cılarına mansiyon verilecektir. 

Katılım Hediyesi, Ödüller ve Mansiyonların içeriği şu şekildedir: 

Birincilik Ödülü: İlkokul, Ortaokul, Lise birincilerine: 1’er adet laptop, Üsküdar Belediyesi 

yayınlarından seçki, Nevmekan’da 2 kişilik kahvaltı. 

İkincilik Ödülü: İlkokul, Ortaokul, Lise ikincilerine: 1’er adet tablet, Üsküdar Belediyesi 

yayınlarından seçki, Nevmekan’da 2 kişilik kahvaltı, Nevmekan’da 2 kişilik kahvaltı. 

Üçüncülük Ödülü: İlkokul, Ortaokul, Lise üçüncülerine: 1’er adet fotoğraf makinesi, Üsküdar 

Belediyesi yayınlarından seçki, Nevmekan’da 2 kişilik kahvaltı. 

Seçici Kurul Özel Ödülü: Seçici Kurul isterse 1 esere Kurul Özel Ödülü verebilecektir, bu ödül 

Üsküdar Belediyesi yayınlarından seçki ve Nevmekan’da 4 kişilik kahvaltı olarak uygulanacaktır. 

Mansiyon Ödülü: Tüm mansiyonlara Üsküdar Belediyesi yayınlarından seçki ve Nevmekan’da 2 

kişilik kahvaltı. 

Yarışmada toplam 9 birincilik ödülü, 9 ikincilik ödülü, 9 üçüncülük ödülü, 27 mansiyon 

dağıtılacaktır. 

 

5. İLETİŞİM 

Üsküdar Belediyesi: Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul 

Çözüm Hattı: 444 0 875 Telefon: +90 (216) 531 30 00 Email: superhizmet@uskudar.bel.tr 

Üsküdar Gençlik Merkezi: Burhaniye Mah. Genç Osman Sok. No: 13 Üsküdar/ İstanbul 

www.usgem.org.tr 
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