
KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“İSTİKLAL MARŞI” KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 

Bu yarışma, Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren 

İstiklâl Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart günü sebebiyle yapılacak etkinlikler kapsamında Kütahya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünce planlanıp Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin yürütücülüğünde 

gerçekleştirilecektir. 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN: 

 
a) Adı    : Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

b) Adresi   : Yıldırım Beyazıt Mah. Erdoğan Atasoy Cad. No:37 KÜTAHYA 
c) Telefon numarası  : 0-274-280 43 00 

d)  Web adresi  : kutahya.meb.gov.tr 

 

KOORDİNATÖR: 

 
a) Adı    : Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü 

b) Adresi   : Zafertepe Mah. Afyonyolu Cad. No:65  KÜTAHYA 

c) Telefon numarası  : 0- 274 -227 00 38 

d) Web adresi   : ahmetyakupoglugssl.meb.k12.tr 
e) Yarışma e-posta adresi : buvatanbenim43@gmail.com  

 
Madde 1. YARIŞMANIN KONUSU : 

“İstiklal Marşı” resim yarışmasının konusunu; büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy’un 
her mısrasında Anadolu’nun dört bir yanında verilen  Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yansıttığı, 

bağımsızlık ve hürriyet aşkını en güzel şekilde ifade ettiği, tarihin ve medeniyetin ortak değerlerini 
vurguladığı, vatan ve bayrak aşkını ilmek ilmek nakşettiği, varlığına ve birliğine yönelik her tehdit 
karşısında nazlı ve şanlı hilalin altında toplanmaya hazır “Türk Milleti”nin ortak vicdanı, yüreği ve iradesi 

olarak gördüğü abidevi eseri, İstiklal Marşı’nın anlam ve önemi oluşturmaktadır.  

Madde 2. YARIŞMANIN AMACI: 

2022 yılı etkinlikleri için belirlenen “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” teması çerçevesinde, 
günümüz gençliğinin hayal gücünü harekete geçirmek, sanat algısını geliştirmek ve sanatsal etkinlikler 
içerisinde yer almalarını sağlamaktır. Ana düşüncesi “vatan-millet-bayrak” olan, Türk Milleti'nin Milli 

Mücadele ruhunu ve kararlılığını yansıtan, özgürlük ve bağımsızlığımızın sembolü "İstiklal Marşı"nı resim 
sanatı yoluyla anlatmaktır. 

Madde 3. YARIŞMANIN KAPSAMI: 

Kütahya merkez ve ilçelerinde öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri yarışmaya katılabilir. 
Yarışma, Bilim Sanat Merkezlerindeki ortaokul öğrencilerine de açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 11. Maddesi doğrultusunda düzenlenecek yarışmanın eser 
sahipleri ve katkı sağlayanlar 7. Maddesine göre ödüllendirilecektir.   

 
Madde 4. YARIŞMANIN YERİ: 

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesidir.  
 

Madde 5. ÇALIŞMALARDA İSTENİLEN ÖZELLİKLER 

a) Teknik: Kâğıt üzerine, kurşun kalem (karakalem tekniği), sulu boya, pastel boya çeşitleri, guaj boya, 
akrilik boya ve yağlı boyadır. Bu malzemelerle karışık teknik de uygulanabilir (Bu teknikler dışındaki 

eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır). 



b) Boyut : 35 cm. x 50 cm. 
c) Her okul ön elemeyle sıralama yapılmaksızın farklı öğrencilere ait en iyi üç eseri yarışmaya 

gönderecektir. 

 
Madde 6. KATILIM ŞARTLARI 
a) Çalışmalar daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, sergilenmemiş ve ödül almamış olacaktır. 

b) Yarışma değerlendirme süreci iki aşamadan oluşmaktadır:  

 -Birinci aşamada rumuz (toplam altı harf/rakamdan oluşmalı, öğrencinin kimliği hakkında ipucu 

vermemelidir) ve eser fotoğrafı yarışmanın e-posta adresine (buvatanbenim43@gmail.com) 

gönderilecektir. Eser fotoğrafları JPEG formatında ve kısa kenar uzunluğu en az 1900 piksel 

çözünürlükte olmalıdır. Okul tarafından seçilen en iyi üç eser gönderilecektir. Fotoğraflar üzerinden ön 

değerlendirme yapılacak ve ön elemeyi geçen eserlerin rumuzları 23/02/2022 tarihinde okul sitesinde 

açıklanacaktır. 

 - İkinci aşamada ön elemeyi geçen eserlerin aslı yarışma takviminde yer alan süre içinde yarışma 

adresine teslim edilmelidir. Eserin arkasına yalnızca rumuz yazılarak korunaklı bir şekilde 

paketlenmelidir.  Eserle birlikte kapalı zarf içerisine konmuş rumuz ve eser sahibi bilgilerinin yer aldığı 

belge yer almalıdır.  

c) Eser paspartu yapılmayacaktır.  

d) Eserin arkasına rumuz dışında hiçbir bilgi yazılmayacaktır.  

e) Ekteki eser sahibi bilgi formunda (Ek-1) yazan rumuz, açık adres, telefon numarası, eser sahibinin 

adı, hazırlayan öğretmen ve okul adını içeren bilgilerin olduğu taahhütname formu doldurulup 

imzalanarak kapalı bir zarf içerisine konulup eserle birlikte Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar 

Lisesi Müdürlüğüne 23 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında kargo veya posta yoluyla gönderilecek ya da 

elden teslim edilecektir. 

f)  Kargo ile gönderilen resimlerde gönderimden kaynaklanan hasar ve olumsuzluklardan gönderici 

sorumludur. Ayrıca gönderim giderleri gönderici tarafından karşılanacaktır. 

g) Derece alan ve sergilenmeye uygun görülen eserler Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 

yerlerde sergilenecektir 

h) Yarışmaya katılarak ödül alan ve sergilemeye layık görülen eserler Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel 

Sanatlar Lisesi Müdürlüğünün arşivine kaydedilecek ve eserlerin her türlü telif hakkı okul müdürlüğüne 

ait olacaktır. Gerekli görüldüğünde kamu yararına değerlendirilebilecektir. 

i) Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışma şartları ile seçici kurulun kararlarını peşinen kabul etmiş 

sayılacaktır. 

j) Yarışma şartnamesindeki koşulları yerine getirmeyen ve eksik teslim edilen eserler seçici kurul 

tarafından yarışma dışı bırakılacaktır. 

k) Fotoğraf üzerinden değerlendirilen ön eleme yarışma sonuçları 23 Şubat 2022 tarihinde Kütahya 

Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğünün web adresinden ilan edilecektir.  

l) Yarışma sonuçları, 3 Mart 2022 tarihinde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Kütahya Ahmet 

Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğünün web adreslerinden ilan edilecektir. 

m) Ödül Töreni, 12 Mart 2022 tarihinde, Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde 

yapılacak, yarışmaya ait ödül ve sergileme alan eserlerden oluşacak sergi 12-16 Mart 2022 tarihleri 

arasında açık kalacaktır. 

n) Yarışma sonucunda seçici kurulun uygun gördüğü eserler ile katalog çalışması yapılabilecektir. 

 Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü tarafından koordine edilen “İstiklal Marşı” 
resim yarışmasının içeriği ve organizasyonu Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. Yarışma ile ilgili 
iletişimler Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ile kurulacaktır. 
 



 

 

Madde 7. YARIŞMA ÖDÜLLERİ; 

1) Ödül alan ve sergilemeye layık görülen eserlerin sahiplerine Başarı Belgesi, diğer eser sahiplerine 

katılım belgesi verilecektir. Okullarda ilk üç arasına giremeyen eserlerin sahiplerine ilgili okul 

müdürlükleri tarafından katılım belgesi verilecektir. Danışman öğretmenlere ise teşekkür belgesi 

verilecektir. 

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ :500 TL.  

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ  :300 TL.  

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ :200 TL. 

MANSİYON   :100 TL. 

MANSİYON   :100 TL. 

 

Madde 8. YARIŞMANIN SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ; 

1 Rıdvan ACAR Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 

2 Özkan BAYSAL DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi 

3 Mustafa DEMİR                     Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü 

4 Şaban UYSAL                          Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Gör. San. Öğr. 

5 Ömer Naim ODABAŞ    Kılıçarslan Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni 

6 Hatice BÜTÜN                           Ali Güral Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni 

 

Madde 9. YARIŞMA TAKVİMİ; 

 
Yarışma başlangıcı                                           : Yarışma ilan edildiği tarihten itibaren başlar. 

Eser Fotoğraflarının e-posta adresine gönderilmesi      : 21 Şubat 2022 

Eserlerin seçici kurul tarafından ön değerlendirmesi      : 22 Şubat 2022 

Ön elemeyi geçen eser listesinin açıklanması       : 23 Şubat 2022 

Ön elemeyi geçen eserlerin aslının son teslimi      : 28 Şubat 2022  

Sonuçların ilanı          : 3 Mart 2022 

Ödül Töreni           : 12 Mart 2022 

Yarışma sergisi          : 12 – 16 Mart 2022 

 

Madde 10. İLETİŞİM; Yarışmaya ilişkin tüm haberleşmeler buvatanbenim43@gmail.com e-posta 

adresi üzerinde gerçekleştirilecektir.  

 

Madde 11. YÜRÜRLÜK; Bu şartname 11 (on bir) maddeden ibaret olup Kütahya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. 

 

TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ

mailto:buvatanbenim43@gmail.com


EK-1 
 
 

KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
“İSTİKLAL MARŞI” 

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİNE UYGUN 
 

TAAHHÜTNAME 
 

 
 

 
İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart günü yapılan etkinlikler kapsamında 

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanan Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel 

Sanatlar Lisesinin yürüttüğü “İstiklal Marşı” resim yarışmasının katılımcısı olarak 
yarışma şartnamesinde bulunan tüm hükümleri peşinen kabul ediyorum. Ayrıca 
tarafımca gönderilen eserin ödül veya sergileme aldığı takdirde her türlü telif haklarının 

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesine ait olduğunu kabul ediyorum. 
…/…/2022 
 

 
 
 
 

 
VELİSİNİN ADI SOYADI         ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI  

İMZASI İMZASI 
 
 
ADRES: 
 
 
 
 

 

BİLGİ FORMU 
 

 

RUMUZ: 
 

 
 

ADI – SOYADI 
 

 

OKULU – SINIFI  
 

 

OKULUN ADRESİ, TELEFON 
NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ 

 

 

ÖĞRETMENİ’NİN  
ADI – SOYADI 
TELEFONU (GSM) 

 

ÖĞRENCİ VELİSİNİN 
ADI – SOYADI  
TELEFONU ( GSM ) 

 



 

EK-2 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Aydınlatma Metni 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi 

ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. 

Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim 

süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına 
dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir 

Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili 
mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adlî makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 

Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki 

taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Millî Eğitim 
Bakanlığının Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak 
iletebilirsiniz. 

 

 

AÇIK RIZA ONAYI 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 2022 İstiklal Marşı etkinlikleri 
kapsamında “İstiklal Marşı” Resim Yarışması sosyal etkinlik faaliyetine ilişkin tarafıma gerekli 
bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve 

………………………………...........….. okulunda öğrenim gören………………………..T.C. Kimlik 
Numaralı velisi/birinci derece yakını bulunduğum …………………………………………. adlı 

öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen 
faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim 
kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı resmî internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında 

paylaşılmasına; 
 

  Onay veriyorum.         Onay vermiyorum. 
 

                                 
 
 

 
      …../……/2022 

 
                           Velisinin/1. Derece Yakınının 

                                                                  Adı Soyadı          :  

 

                                                                   İmzası                  : 

 


