
 

 
 
YARIŞMA BİLGİLENDİRMESİ ve KATILIM KOŞULLARI 
 
Amaç: Kitap ve Medeniyet konusunda farkındalık oluşturmak. Kültürel açıdan özgün eserler üretilmesini 
sağlamak. Kitap ve medeniyet bağlamında gençlerde vatan sevgisini, kültürel miras bilincini, sosyal 
hayatta kültürün önemini, kültürel sosyal sorumluluk bilincini, kültürün barışa olan katkısını ve kültürün 
şehir hayatındaki önemini kavramlar ve konular üzerinden bilinç kazandırmak. 
 
Konu: Kitap ve Medeniyet 
“Kitap ve Medeniyet” konusunun karikatüristler tarafından gençlik, vatan sevgisi, kültür, sosyal hayat, 
sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve konular üzerinden zenginleştirici bir perspektifle 
karikatürlerle işlenmesi beklenmektedir. 
 
Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışması her yıl Türkiye’nin Kocaeli ilinde Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. 
Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır. 
Seçici kurul, Nisan 2017’de toplanacaktır. 
Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışmasının ödül töreni 13-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Kocaeli’nde yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
 



1. Konu : Kitap ve Medeniyet 
2. Yarışmaya katılacaklar konu ile alakalı birden fazla karikatür ile katılabilirler. 
3. Yarışmacı eserini kocaelicartoon@gmail.com adresine irtibat bilgisi, telefon ve özgeçmişi ile birlikte 
gönderir. Ön elemeyi geçen adaylar eserinin orijinalini posta/kargo/elden gönderir/teslim eder.  
4. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) ölçülerinde 300 dpi olacak şekilde en fazla 5 MB, JPG 
formatında olmalıdır. 
5. Yarışmaya katılanlar, ekteki veya www.kocaeli.bel.tr adresinde yayınlanan katılım formunu doldurarak, 
kısa özgeçmişlerini, irtibat bilgilerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kozluk Mh. Mehmet Ali Kağıtçı Sk. No: 71 Seka Kültür Alanı 
İzmit / KOCAELİ adresine göndereceklerdir. 
6. Eserin postada zarar görmesinden Belediye sorumlu değildir. 
7. Yarışmaya katılıp ödül kazanan karikatürler iade edilmeyecektir. 
8. Katılımcının yarışmaya katılacağı karikatür-(ler) in derece ve/veya ödül alması halinde, katılımcı derece 
ve/veya ödül alan karikatür-(ler) üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 
21.-25. Madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü 
naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. Kişilere devir 
haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’ne lisans verdiğini ve devir ettiğini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu 
karikatürü-(leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve 
bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali 
haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile 
ilgili olarak 3. Kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. Katılımcı eserini aldığı 
ödül ile belirtmek suretiyle kullanabilir. 
9.  Ödül alan tüm katılımcıların, ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri Belediye 
tarafından karşılanacaktır. 
10. Yarışmaya son katılma tarihi 21 Nisan 2017 Cuma günüdür. 
11.  Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar. 
12. Yarışmaya gönderilen karikatürlerin web sitesinde yer alması konusunda karar verme yetkisi Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. 
 
Ödüller: 
1.lik Ödülü                         15.000 TL. 
2.lik Ödülü                         10.000 TL. 
3.lük Ödülü                        5.000 TL. 
Başarı Ödülleri                  1.500 TL. (5 adet) 
Teşvik Ödülü                     2.500 TL. 
 
 Jüri: 
Şafak TAVKUL / Karikatürist 
Ahmet KESGİN / Karikatürist 
Turan DERTLİ / Karikatürist 
Turgut YILMAZ / Karikatürist 
Ahmet ALTAY / Karikatürist 
Murat YILMAZ / Karikatürist 


