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YARIŞMANIN KONUSU 

23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı. Yarışmaya katılacak eserlerde "Çocukların gözüyle 23 
N�san, Gülümseyen Çocuklar, Çocukların Rüyası 23 N�san, Bayram Coşkusu, Dünya Barışı, M�ll� 
Egemenl�k, Dünya Çocuklarının Kardeşl�ğ�" temaları �şlenecekt�r. 

 

YARIŞMANIN AMACI 

1. Öğrenc�ler�m�ze 23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı'nın coşku ve heyecanını aşılamak. 

2. Dünya barışı, M�ll� Egemenl�k, Bayram coşkusu olgularını anlamalarını sağlamak.  

3. Kend�ler�n� özgürce �fade edeb�len b�reyler yet�şt�rmek ve fark ed�lmeler�n� sağlamak.  

4. Çocuklarımızın res�m yapma becer�ler�n� pek�şt�rmek. 

 

KATILIM VE UYGULAMA ESASLARI 

1- Okul önces� öğrenc�ler� başvuru yapab�lecekt�r. 

2- Res�m Yarışmaları �ç�n 35x50 ebatlarında kâğıt kullanılacak olup res�m tekn�ğ� serbestt�r. 

3- Res�mler alıntı olmayıp tamamen özgün eserler�n olmasına d�kkat ed�lecekt�r. 

4- Her öğrenc� yarışmaya, daha önce ödül almamış ve serg�lenmem�ş en fazla 1 (b�r) eserle katılab�l�r.  

5- Yarışmaya gönder�lecek eserler katlanmadan ve yıpranmayacak şek�lde �k� mukavva arasına 
konularak elden tesl�m ed�lecek; katlanan ve yıpranan eserler değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

6- Eserler temaya uygun olmalıdır. 

7- Öğrenc�ler�n şartnameye göre hazırladığı eserler kend� okullarına tesl�m ed�lecekt�r. Okulların kend� 
bünyes�nde oluşturacakları kom�syon �le seç�len 3 eser İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Özel Büro’ ya 
elden �mza karşılığı tesl�m ed�lecekt�r. 

8- Yarışmaya katılacak öğrenc�n�n adı, soyadı, sınıfı, okulu sayfanın arka yüzüne sol alt köşeye, 
terc�hen tükenmez kalem �le yazılacaktır. 

9- Eserler�n alıntı olmayıp tamamen özgün eserler olmasına d�kkat ed�lecekt�r. 

10- Her okul en fazla 3 eserle yarışmaya katılab�lecekt�r. 

 

BAŞVURU SÜRECİ 
 

1- Yarışma Başakşeh�r İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından yürütülecekt�r.  
2- Katılım resm� ve özel okullarda öğren�m gören okul önces� öğrenc�ler�n�n tamamına açıktır. 
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3-   Okullarımız da başvurular arasından bel�rled�ğ� res�m  kategor�s�nde seçt�kler� üçer eser� okullarını 
tems�l etmek üzere resm� yazıda bel�rt�len Başakşeh�r İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Özel Büro’ ya 
elden �mza karşılığı tesl�m ederek okul başvurusu aşamasını gerçekleşt�reb�l�rler.     

 

YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışma onayının alınması  6 N�san 2021 

Duyuruların yapılması  7 N�san 2021 

Okulların Eserler� Bel�rlemes�  8 N�san 2021- 16 N�san 2021 

Eserler�n Son Tesl�m Tar�h� 19 N�san 2021 

Eserler�n İlçe MEM Kom�syonu  

Tarafından İncelenmes� 

20 N�san 2021 

Dereceye G�renler�n İlan Ed�lmes� 23 N�san 2021 

Ödüller�n Tesl�m Ed�lmes� Ödüller�n bel�rlenmes� ve tesl�m ed�lmes� �le �lg�l� b�lg�ler daha 
sonra İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından bel�rlenecekt�r.   

 

1.Yarışma jür�s�, Başakşeh�r İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından oluşturulur. 

 
2. Jür� değerlend�rmes�nde g�zl�l�k �lkes� esastır. Jür� kurulu kararı kes�nd�r, değ�şt�r�lemez. 
 
3.Ortaya çıkab�lecek her türlü problem ve bel�rs�zl�ğ�n çözümünde Başakşeh�r İlçe M�llî Eğ�t�m 
Müdürlüğü tarafından oluşturulan organ�zasyon kom�tes� ve yarışma jür�s� yetk�l�d�r. 
 

  

KARŞILIKLI HAKLAR 
 
1- Eser sah�b� eser�n, d�j�tal ve basılı mecralarda kullanılmasındak� f�kr� ve sına� hakları �le umuma 

�let�m� konusundak� haklarını süres�z olarak İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü’ne devrett�ğ�n� kabul ve 
taahhüt edecekt�r. 

 
2- Başakşeh�r İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü yarışmaya katılan ve dereceye g�ren eserler�n, yayın yer ve 

zamanını tay�n etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetk�s�ne sah�pt�r. 
 
3- Başakşeh�r İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü 1. maddede bel�rt�len kapsamda mal� haklarını devraldığı 

eser� �şleme, süre �le sınırlı olmaksızın yayma; süres�z olarak her türlü mecrada umuma �letme 
(d�j�tal ortam dâh�l), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt �ç�ndek� eğ�t�m ve kültür kuruluşlarına 
gönderme hakkına sah�pt�r. 
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SON HÜKÜMLER 
 

Özel şartnamen�n ana �lke ve esasları paralel�nde, uygulamada ortaya çıkab�lecek aksaklıklar ve 
tereddütlere yönel�k tedb�rler almaya ve bunun �ç�n gerekt�ğ�nde özel ve ek şartnameler yapmaya İlçe 
M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü yetk�l�d�r. 

 
İLETİŞİM 

 
Başakşeh�r İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü: 0212 488 48 80/81/83 
basakseh�r.meb.gov.tr  
e-posta: basakseh�rmemozelburo@gma�l.com 
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   EK1: 
 
BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

                                                                                                                                BAŞAKŞEHİR 
  
 
Başakşeh�r İlçes� resm� ve özel tüm okul önces� öğrenc�ler� arası ‘’23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK 
VE ÇOCUK BAYRAMI’ temalı hazırladığım eser tümüyle kend�me a�t olup, yarışmada ve sonrasında 
okulum ve İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü’ne a�t sosyal medya ve web s�teler�nde yayınlanmasına �z�n 
vermek amacıyla gönder�lm�şt�r. 

 
Bu eser� göndererek yarışmaya a�t özel şartname hükümler�n� aynen kabul ett�ğ�m�, eser�n aslı ve 
�şlemes� �le �lg�l�  f�kr� ve sına� haklarının, �şleme, aslını ve �şlemes�n�, çoğaltma, yayma, tems�l, d�j�tal 
�let�m de dâh�l olmak üzere bütün yayın araçlarıyla umuma �let�m hakları (yazılı olarak çoğaltab�lme, 
satab�lme, basab�lme veya yayınlayab�lme yurt �ç� kuruluşlara ücrets�z vereb�lme, tekrar 
yayınlayab�lme, �şleyeb�lme, �nternette ya da herhang� b�r mecrada)  ve komşu haklarını Başakşeh�r 
İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü’ne sınırsız ve süres�z olarak, tam ve alt ruhsatla devrett�ğ�m� kabul ve 
taahhüt eder�m. 

 
                ...../...../2021 

   
                                             KATILIMCI ADINA  

               VELİ İMZA 
 
VELİSİNİN ADI VE SOYADI: 
 
VELİ İLETİŞİM NUMARASI:  
                                  
KATILIMCININ: 
 
ADI VE SOYADI  : 
 
DOĞUM TARİHİ  : 
 
TELEFON   : 
 
OKULU              : 
 
SINIFI                          :     
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EK2: 
 

 
 
 

BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

                                                                           BAŞAKŞEHİR 
 
 
 

Vel�s� bulunduğum aşağıda açık k�ml�ğ� yazılı………………………………………  ………………’ın 
Başakşeh�r İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından düzenlenen Başakşeh�r İlçes� resm� ve özel tüm 
okul önces� öğrenc�ler� arası ’23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’ temalı 
yarışmaya katılmasına �z�n ver�yorum. 

 
Yarışmaya gönderd�ğ�m�z eser�n aslı ve �şlemes� �le �lg�l�; çoğaltma, yayma, tems�l, d�j�tal �let�m de 
dâh�l olmak üzere bütün yayın araçlarıyla umuma �let�m hakları (yazılı olarak çoğaltab�lme, satab�lme, 
basab�lme veya yayınlayab�lme yurt �ç� kuruluşlara ücrets�z vereb�lme,  tekrar yayınlayab�lme, 
�şleyeb�lme, �nternette ya da herhang� b�r mecrada kullanab�lme)  ve komşu haklarını Başakşeh�r İlçe 
M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü’ne bedels�z, sınırsız ve süres�z olarak, tam ve alt ruhsatla devrett�ğ�m�z� kabul 
ve taahhüt eder�m. 

 
 
                                     …/…/2021 
 
 
                    VELİ   AD SOYAD  

            İMZA 
 
 
 

Eser Sah�b�n�n; 
 
ADI VE SOYADI   : 

T.C. KİMLİK NUMARASI: 

DOĞUM YERİ VE YILI : 

 
 
                                                                
 

 

 


