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BAHÇELİEVLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ & BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 

 

YARIŞMANIN ADI 
“ÖĞRENCİ GÖZÜYLE 5. YILINDA 15 TEMMUZ” KONULU  

RESİM YARIŞMASI  

YARIŞMANIN 

KONUSU 

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlikleri kapsamında ilkokul  öğrencileri arası resim yarışması 

 

YARIŞMANIN AMACI 

Öğrencilerin; içinde yaşadıkları güncel durumlardan haberdar olması, milli irade duygusunu anlaması, ülkesine 

karşı aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve bu durumu sanat dalları ile ifade edebilmesi amaçlanmaktadır. 

TÜRÜ Resim  

HEDEF KİTLE  İlkokul Öğrencileri ( 1-2-3-4)  

YARIŞMA  

TAKVİMİ 

22 Haziran 2021: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine duyurulması. 

02  Temmuz 2021: Hazırlanan  eserlerin, Okul Müdürlüklerine teslim edilmesi. 

07 Temmuz 2021:  Okullardaki başvuruların değerlendirilmesi ve birinci seçilen eserlerin İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Özel Büro Bölümüne  bildirilmesi. 

15 Temmuz 2021:  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirme yapılması, 

dereceye giren eserlerin belirlenmesi ve duyurulması 

 

KATILIM  

KOŞULLARI 

Bahçelievler ilçesinde bulunan resmi/özel ilkokullarda öğrenim görüyor olmak. 

YARIŞMA  

KOŞULLARI 

Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm özel ve resmi İlkokul öğrencileri katılabilecektir. 

1. Yarışmanın konusu “ÖĞRENCİ GÖZÜYLE 5. YILINDA 15 TEMMUZ” olacaktır. 

2. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

3. Yarışmaya her okul katılacağı resim yarışması birincisini seçerek tek eser ve bir öğrenci ile katılacaktır.   

4. Okul müdürlükleri kendi bünyelerinde yarışmalardan sorumlu Müdür Yardımcısı, Sınıf Öğretmenleri ve 

Görsel sanatlar öğretmenlerinden değerlendirme komisyonu kurarak ön elemeyi yapacaklar, okul birincilerini 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Bölümüne 07 Temmuz 2021 tarihine kadar bildireceklerdir.  

5. Okul içi yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, imkanlar dahilinde okul müdürlüğünce ödüllendirilecektir. 

6. Çalışmaların üzerinde katılanın ismi ve imzası bulunmayacaktır. 

7. Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Suluboya, pastel, guaj, yağlıboya, karakalem). 

Eserler tamamen orijinal ve hiçbir yerde yayınlanmamış olacaktır. Resimler  35x50 ebadında resim kağıdına 

çizim yapılarak elektronik ortamda okullara gönderilecektir. Okullar 1. eserleri İlçe MEM Özel Büro 

Bölümüne elden  ulaştıracaklardır. 

8. Eserler gönderilirken  öğrencinin adı-soyadı, okulun adı, sınıfı, ev adresi, veli iletişim bilgileri açık 

yazılacaktır. Okul 1. eseri gönderirken de yine aynı bilgiler eserin arkasına yazılacaktır. 

   9.      Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz. 

ÖDÜLLER 

Ödüller, Bahçelievler Belediyesi tarafından temin edilecek olup ve ilerleyen günlerde açıklanacaktır. İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılacak bir törende teslim edilecektir. 

Okullar kendi bünyelerinde ilk 3’e giren öğrencileri imkanlar ölçüsünde ödüllendirecektir. 

 

Açıklama:1- Müracaat eden öğrenci velilerinden Milli Eğitim Bakanlığı 2017/12 Sayılı Genelgesi uyarınca; öğrencinin eğitim 

öğretim faaliyetleri kapsamında; resmi törenler, geziler, proje faaliyetleri çerçevesinde alınan ses, görüntü ve video kayıtlarının ve 

aynı zamanda hazırlamış olduğu eserlerin (hikâye, resim, fotoğraf, şiir, vb.) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarca 

kullanılan kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına izin verildiğine dair velilere Sosyal Medya İzin 

Belgesi imzalatılacaktır. (Okullar tarafından doldurtulacaktır.) 

 

Açıklama: 2- 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakları -bedelsiz 

olarak- yarışmayı düzenleyen kurumlara ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan 

her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.  


