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Resim Yarışması
Demokrasi ve Milli Birlik Şuuru 

Temmuz
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK ŞUURU ” 

TEMALI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMA HAKKINDA: 

Yarışmanın Adı: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ  

Yarışmanın Amacı: Öğrencilerimize milli bayramların coşkusunu aktarabilme,15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik şuurunu hissettirebilme ve onlarda millet olma farkındalığını 
yaratma. Öğretmenlerimize 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün anlamını ve millet 
olma farkındalığını göstermek ve gençliğe bu şuuru hissettirmeyi yönlendirmek. 

Yarışmanın Uygulayıcısı: Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Yarışmaya Katılacak Gurup: Başakşehir İlçemizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
veya resmi II. ve III kademede eğitim gören tüm öğrenciler ile tüm öğretmenlerimiz 

 

KAPSAM: 

  

•          Tema “15 Temmuz-Milli Birlik Şuuru” olarak belirlenmiştir.  

•          Ortaokul – Lise ve Öğretmen olmak üzere 3 ayrı kategoride katılım olacaktır.  
Katılımcılar yalnız bir eserle başvuruda bulunabilirler. 

•          Etkinlikte kullanılacak resim tekniği serbesttir.  Katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine 
uygun pastel boya, sulu boya, guaj boya, kara kalem, akrilik, yağlıboya vb. tekniği 
kullanabilirler. 

•          Gönderilecek eserlerin kâğıt veya tuval boyutları; 

Yarışmaya katılacak eserlerde 35x50cm den ufak 50 x 70 cm den büyük olmayan 
ebatlarda tuval veya resim kâğıdı kullanılarak katılabileceklerdir. 

•          Eserin ön yüzünde eser sahibi ile ilgili hiçbir yazı, ibare ve bilgi olmayacaktır.  Eserler; 
sergilenmeye hazır halde, arka kısımlarına doldurulup imzalanmış ekte bulunan katılım formu 
yapıştırılarak gönderilmelidir. 

•          Her öğrenci ve öğretmen, etkinliğe daha önce herhangi bir etkinliğe katılmamış 1 (bir) 
eserle katılabilir. Resmin özgün ve yayınlanmamış olması gerekmektedir. 

•          Resimler; her kenarı beşer cm genişliğinde çerçeve oluşturulacak şekilde; siyah, kalın 
fon kâğıdı ile paspartulanarak gönderilecektir. Tuval üzerine yapılan çalışmalar ise çerçeve 
yapılması zorunlu değildir. 

•          Kırışmış, yıpranmış veya delinmiş resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Eserlerin 
zarar görmemesi için iki büyük mukavva arasına yerleştirilerek (katlanmadan, buruşturulmadan 
ve rulo yapılmadan) paketlenip Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 
gerekmektedir. 

 Başvuru tarihinden sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan komisyonun seçeceği yalnızca her 
kategoriden 1, 2, ve 3. eserler ile sergiye layık görülen eserleri belirleyecektir. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

  

a) Kompozisyon (Ritim, Denge, Zıtlık, Renk, Doku, Odak noktası, Boyut, Biçim, Yüzey vs.) 
(30 puan) 

 b) Renklendirme (Kullandığı boya tekniğini doğru uygulama) (30 puan) 

 c) Özgünlük (İfade, Soyutlama, Sembolizm vs.) (30 puan) 

 d) Temizlik ve Düzen (Paspartu düzeni, Kâğıt temizliği vs.) (10 puan) 

 

ÖDÜLLER: 

Öğrenci kategorisi: Her kategorisinin birincisine 1000 TL, ikincisine 750 TL, üçüncüsüne 500 
TL 

Öğretmen kategorisi: Birinciye 1500 TL, ikinciye 1000, üçüncüye 750TL  

  

DİĞER HÜKÜMLER: 

 

1.Etkinliğe katılan eserlerden ödül almaya hak kazanan eserler Başakşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü koleksiyonuna girecektir. 

2.Etkinliğe gönderilen eserler sahiplerine düzenlenen sergi bitiminden sonra iade edilecektir. 

3. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, 
katalog, broşür, kitap, film vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu 
eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır. 

4.  Etkinliğe katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3. kişilerin telif hakları veya diğer haklarını 
ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları telif hakkı doğuran her türlü eserle ilgili olarak, 
eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, 
bu hakları Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devretmeye yetkili olduklarını ve bu 
hakların   Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tarafından kullanılmasından dolayı ortaya 
çıkabilecek taleplerden Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü muaf tutmayı; eserlerinde 
yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminatın 
kendilerinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

5. Etkinlik Yürütme Kurulu, etkinlik şartnamesiyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

6. Etkinlik Yürütme Kurulunun kararları kesindir, bu kararlara itiraz edilemez.  

7.Bu şartnamenin ve uygulama esaslarının kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve 
doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına 
Etkinlik Yürütme Kurulu yetkilidir.  

8. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik 
yapma, şartnameyi iptal etme hakkına sahiptir.  
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9.Başvurusunu tamamlayan her katılımcı etkinlik şartnamesinin tüm hükümlerini kabul etmiş 
sayılır. 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ: 

Okullara Duyurunun Yapılması: 18 Haziran  2021 

Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi:  9 Temmuz  2021 

İlçe Elemelerinin Tamamlanması, ödül Alan eserlerin belirlenmesi: 12-14 Temmuz  2021 

Ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce 
sergilenmesi:  15 Temmuz 

 

Aşağıdaki bilgi formu doldurulup gönderilen resmin arkasına yapıştırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı     : 

Öğrencinin Okulu/Sınıfı: 

Eserin ölçüsü/tekniği/adı:: 

Okul Tlf : 

Cep Tlf: 

Öğretmenin Adı-Soyadı  : 

Öğretmenin görevli olduğu Okul ve Branşı: 

Eserin ölçüsü/tekniği/adı: 

Okul Tlf : 

Cep Tlf: 
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