
     

 

 



     

 

“BENİM AİLEM” TEMALI RESİM YARIŞMASI 

KATILIM KOŞULLARI ve YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMANIN TEMASI VE AMACI:   

1. Yarışmanın Teması     : “BENİM AİLEM” 

 

1. Yarışmanın Amacı: Çocuklarımızın, toplumun yapı taşını oluşturan “Aile” olgusunu 

yorumlamalarını, gözlemlemelerini, anlam ve önemini kavramalarını sağlamayı, “Aile” 

olgusunu ilimizin örf adet ve gelenekleri kapsamında idrak etmelerini sağlamayı 

amaçlanmaktadır.  

 

2. Yarışmanın İçeriği: Öğrencilerin resim sanatını kullanarak kendilerini ifade etmeleri ve kendi 

dünyalarındaki “Aile” olgusunu resim sanatının özelliklerini kullanarak yansıtmaları 

yarışmanın içeriğini oluşturmaktadır. 

 

3. Hedef Kitle: Kahramanmaraş ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilkokullarda 

öğrenim gören tüm öğrencilere açıktır. 

 

 GENEL KATILIM ŞARTLARI: 

1. Yarışma, Kahramanmaraş ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilkokullarda öğrenim 

gören tüm öğrencilere açıktır. 

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

3. Eserler, ilkokul kategorisinde değerlendirilecektir. 

4. Yarışmacı yarışmaya sadece bir (1) eserle ve bir kez katılabilir. 

5. Yarışmaya katılacak eserlerin, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kâğıdına 

yapılmış olması zorunludur. 

6. Resimler, sadece kâğıt üzerinde çalışılacaktır. Bunun dışındaki materyaller kabul 

edilmeyecektir. 

7. Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi 

belirleyeceği Türkçe takma isim ile kişisel rumuz oluşturmalıdır. 

8. Yarışmacılar resimlerin arka yüzüne SAĞ ÜST köşesine belirlediği rumuzu yazıp, eser 

üzerinde kesinlikle gerçek ad ve soyadlarını belirtmeyeceklerdir. 

9. Yarışmaya katılacak resimlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş 

ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Eserlerin alıntı ve/veya 

çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir. 

10. Yarışmaya gönderilen eserin kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye ve 

seçici kurulu yanıltmaya yönelik olarak eser üzerinde her türlü müdahale ve desteği aldığı tespit 

edilen, dışarıdan yardım aldığına dair seçici kurul tarafından kanaat getirilen eserler kural ihlali 

işlemi uygulanır ve değerlendirmeye alınmaz. 

11. Yarışmaya katılan yarışmacılar Kahramanmaraş ilinde ilkokulda öğrenim gördüğünü 

belgelendirmek zorundadır. 

12. Yarışmaya katılacak olanların yarışma şartnamesinde yer alan ekteki “Katılım Formunu 

eksiksiz doldurarak göndermesi gerekmektedir. 

13. Yarışma şartnamesinde yer alan ekteki Muvafakatnamenin başvuruda bulunacak öğrencinin 

velisi tarafından imzalanmış olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

 



     

 

14. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarihi ve saatinden sonra, ilgili adrese ulaşacak 

olan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

15. Son Başvuru; 
✔ Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne son teslim tarihi: 22 Nisan 

2022 Cuma günü 17.00 
NOT: Yarışmaya katılan eserlerin orijinal hali Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve 

ilçe sosyal hizmet merkezi müdürlüklerine elden teslim edilecektir.  

 

16. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer 

almayan konulara dair takdir yetkisi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. 

17. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartname 

üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

18. Jüri kararları kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez. 

 

 

BAŞVURU E-POSTA EKİNDE YER ALMASI GEREKEN BELGELER 

 

Aşağıda belirtilen dosyalarınızın tümüne dosya adı olarak Rumuzun yazılması gereklidir. 

Rumuzunuzla kaydettiğiniz formları elden ya da posta yoluyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 

ya da İlçe sosyal hizmet merkezi müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. 

1. Resim  

2. Öğrenci tarafından imzalanmış katılım formu (Taranmış olarak) 

3. Veli tarafından imzalanmış “Muvafakatname” (Taranmış olarak) 

4. Öğrenci belgesi 

 

 

YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK RESİMLER 
 

1. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.  

 

2. Eserin ön yüzünde imza, isim, işaret, sembol olan ve yarışma şartlarına uygun olmayan eserler 

değerlendirme dışı tutulacaktır.  

 

3. Eklerde belirtilen formlarda eksik bulunan, belirtilen tarihte ulaştırılmayan ve belirtilen şartlara 

uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Formda ıslak imzası bulunmayan 

katılımcıların başvurusu kabul edilmeyecektir 

 

4. Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret barındıran, ayrımcılık ve reklam içeren, nefret 

söylemi olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

5. Düzenleme Kurulu ile Seçici Kurulda görev alan kişiler ve bu kişilerle birinci dereceden 

akrabalık bağı olanlar yarışmaya katılamazlar. 

 

YARIŞMAYA KATILAN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. Yarışma, ilkokul kategorisinde değerlendirilecektir. 

2. Gönderilen eserler, Seçici Kurul Üyelerinin tamamı tarafından değerlendirilir. 



     

 

3. Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması eserin başarı sırasını belirler. 

4. Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda seçici kurul başkanının vereceği karar 

belirleyici olur. 

5. Seçici kurulun verdiği kararlar kesindir. 

6. Değerlendirme kriterleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

N

O 

DERECELENDİRME PUAN 

1 İlgili Değeri Eserde İfade Edebilme Gücü 20 

2 Eserde Kullanılan Tekniğin Uygunluğu 20 

3 Resimde Özgünlük 15 

4 Resimde Görsel Uyum ve Görsel Öğeler 15 

5 Seçici Kurul Kanaati 30 

TOPLAM 100 

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER: 

1. Yarışma sonuçları 12 Mayıs 2022 günü ilan edilecektir. Ödül kazanan yarışmacılar yeri ve tarihi 

daha sonra belirlenecek ödül törenine davet edileceklerdir. Ödül törenine katılmaya hak kazanan 

katılımcıların Kahramanmaraş il merkezi dışından olması halinde ulaşım, konaklama ve iaşe 

giderleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Dereceye giren öğrenciler yanlarında 

bir veli/öğretmenle ödül törenine katılabilirler. Ödül törenine katılacak öğretmenler görevli izinli, 

öğrenciler ise izinli sayılacaktır. 

 

2. Dereceye giren eserlerin sahiplerinin kazanacağı ödüller aşağıda belirtilmiştir. 

İLKOKUL KATEGORİSİ 

DERECE ÖDÜL 

Birincilik 2 gece 3 gündüz Orkis 

Palace Otelde Tatil 

İkincilik Yemek, Sinema ve Kitap Seti 

Üçüncülük Tiyatro ve Kitap Seti 

Not: Ödüller yarışmada dereceye giren öğrenci ve ailesini kapsamaktadır. 

YARIŞMA TAKVİMİ: 

Faaliyet Tarih 

Yarışmanın Duyurulması 8 Nisan 2022 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Son Teslim Tarihi 22 Nisan 2022 

Eserlerin Değerlendirmesinin Yapılması 25 Nisan - 11 Mayıs 2022 

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması  12 Mayıs 2022 

Ödül Töreni  16-21 Mayıs 

 



     

 

 

SEÇİÇİ KURUL  

 ADI VE SOYADI BRANŞI GÖREV YERİ 

1 Emrah TEKİN Görsel Sanatlar Öğretmeni İl Milli Eğitim Ar – ge Birimi 

2 Kürşat ÇİFTÇİ Görsel Sanatlar Öğretmeni İl Milli Eğitim Ar – ge Birimi 

3 Melih GEMCİ 
Görsel Sanatlar Öğretmeni TOKİ Duran Karabuğaş 

Anadolu Lisesi 

4 Yılmaz Ergenekon KEKLİK Sınıf Öğretmeni İl Milli Eğitim Ar – ge Birimi 

5 Bekir SEVİNÇ 
Teknoloji ve Tasarım 

Öğretmeni  

İl Milli Eğitim Ar – ge Birimi 

 

İLETİŞİM:  

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi 

İş Telefonu : 0 344 215 86 45 /Dahili 137/117   

E-posta : kmaras@aile.gov.tr 

TELİF HAKLARI: 

1. Öğrenci ve velisi, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserinin Aile ve Sosyal Hizmetler 

İl Müdürlüğü tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul 

eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat 

gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, 

faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili tüm haklarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ’ne verdiğini kabul eder.  

 

2. Öğrenci ve velisi, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin 

alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında 

hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.  

 

3. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, eserin bir kısmını veya tamamını 

herhangi bir etkinlikte kullanma, kitap olarak basıp dağıtma hakkına otomatik olarak sahiptir. 

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bu kullanımdan ötürü kişiye herhangi bir 

telif ücret ödemeyecektir.  

 

4. Yarışmada ödül alan veya yayınlanmaya değer bulunan eserler Aile ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü tarafından hazırlanacak broşür, web sayfası, kitap, dergi vb. de tanıtım amaçlı olarak 

kullanılabilir 

 

5. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi öğrenci ve velisi sonradan verdiği lisansı kesinlikle 

geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans 

için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte 

bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

 

https://tokidurankarabugas.meb.k12.tr/tema/okulumuz_hakkinda.php
https://tokidurankarabugas.meb.k12.tr/tema/okulumuz_hakkinda.php


     

 

6. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, eserler için katılımcının yukarıda verdiği 

lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.  

 

7. Eserini teslim eden her öğrenci ve velisi bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

EK : 1 

 

 

KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME 

 

           Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ve teması “Benim Ailem” olarak 

belirlenen resim yarışması için yaptığım eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm 

yasal sorumluluğun bana ait olacağını, yarışma şartnamesindeki tüm maddeleri kabul ettiğimi, eserle 

ilgili tüm tasarruf hakkını Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini resmim ile birlikte 

gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

 

                                    

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                 ……../…/2022 

              İmza  

 

 

 

İL  İLÇE   

ÖĞRENCİ  

ADI VE SOYADI 
 TC NO  

EPOSTA  
TELEFON 

NO 
 

ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKUL 

ADI 

 

 

SINIF/ŞUBE  
OKUL 

NO 
 

RESMİNİZE VERDİĞİNİZ 

İSİM 
 

RESMİNİZE VERDİĞİNİZ  

RUMUZ 
 

(*Öğrenci tarafından doldurulmalıdır. Tüm alanların doğru ve eksiksiz doldurulması zorunludur.) 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

            EK : 2 

 

MUVAFAKATNAME 

            Yukarıdaki taahhütname çizelgesinde bilgileri bulunan oğlum/kızım’ım velisi olarak, 

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ve teması “Benim Ailem” olarak 

belirlenen resim yarışmasına katılmasına müsaade ediyor ve yarışma şartnamesindeki tüm 

maddeleri kabul ediyorum. 

 

                                                                                                                                  ……../…/2022 

      İmza  

 

 

 

 

VELİ 

ADI VE 

SOYADI 

 
TC 

NO 
 

EPOSTA  
TELEFON 

NO 
 

ÖĞRENCİYE YAKINLIK DERECESİ  

(Örneğin; Anne, baba, hala, teyze vb.) 
 

VELİ EV 

ADRESİ 

 

 

 

 

 

 

(** Tüm alanların doğru ve eksiksiz doldurulması zorunludur.) 

 

 

 


