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BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İSTİKLAL’İN 100. YILI 

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

Konu 

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif ERSOY'un yazdığı milletimizin onurlu 

mücadelesini ve bağımsızlığını vurgulayan, İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. Yıldönümünü kutluyoruz.  

 Yurdumuzun birçok yeri düşman işgali altındayken halkımız kadını, erkeği, çocuğu 

ve askeriyle ülkesi için zor şartlar altında bir karış toprağını vermemek için mücadele 

verirken, Mehmet Akif ERSOY milletimize cesaret vermek, duygularını harekete geçirmek 

üzere İstiklal Marşımızı yazmıştır. "Doğduğumdan beridir aşığım istiklale" diyen Mehmet 

Akif ERSOY, "İstiklal Marşı" adını verdiği şiirini İstiklal Harbinde kanının son damlasına 

kadar mücadele eden Kahraman Ordumuza ithaf etmiştir. 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü 

Ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumu öğrencilerine yönelik 

olarak “İstiklal’ in 100. Yılı” adlı resim yarışması düzenlenecektir. 

Amaç 

Bu yarışmaya Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel ilkokul, 

ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik; milli egemenlik duygusunun ve İstiklal 

Marşı’nın önemini belirtmek ve İstiklal Marşı'nın yazılışının yüzüncü yılında yüce 

milletimizin bağımsızlık aşkını, eşsiz mücadele azmini en coşkulu biçimde yansıtmak. 

Ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin “İstiklal Mücadelesi”nin 

gurur veren olgularını anlamalarını sağlamak. Kendilerini özgürce ifade edebilen bireyler 

olmalarına ve görsel sanat becerilerini pekiştirmelerine katkıda bulunmak. Öğrencilerin 

vatanını, milletini ve bayrağını seven ve koruyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak 

becerileri kullanılarak İstiklal Marşı'nın ruhuna uygun bağımsızlığın, özgürlüğün ve 

hürriyetin öneminin anlatılması amaçlanmaktadır. 

 

 

 



 

Genel Kurallar 

 

 Yarışmaya Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm  resmi ve özel ilkokul, 

ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri katılabilirler. 

 

 Başvurular bireysel olarak yapılacaktır 

 

 Yarışmacılar ödül almamış ya da sergilenmemiş kendilerine ait özgün bir (1) adet 

 

             eserle yarışmaya katılacaklardır. 

 

 Resimler 35x50 boyutunda resim kağıdına 

 

 Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru 

boya, guaj boya vb.) 

 

 Eserlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) 

kullanılmamalıdır. 

 

 Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri eserlerin Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından fiziki ve dijital ortamlarda paylaşılmasına izin verdiğini kabul eder. 

 

 Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım sertifikası verilecektir. 

 

 Eserlerin tamamında ya da herhangi bir bölümünde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer 

alan hüküm ve ifadelerden herhangi birine sözlü, yazılı ve görsel aykırılık 

bulunmamalıdır. Bu konudaki sorumluluk öğrenciye aittir. 

 

 Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu yarışma şartnamesinde değişiklik yapma, salgın 

sürecini de dikkate alarak yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. 

 

 Yarışmacının yapmış olduğu hatalı başvurular değerlendirilmeye alınmaz. 

 

 Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi düzenleme kuruluna 

aittir. 

 Yarışma başvurusu 01 Mart 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. 



 

Düzenleme Kurulu 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE Birimi personeli 

yarışmanın düzenleme kurulunu oluşturmaktadır. 

Değerlendirme Kurulu ve Değerlendirme İş ve İşlemleri 

Değerlendirme kurulu Ar-Ge Biriminden sorumlu Şube Müdürü başkanlığında Ar-Ge Biriminde 

görevli 2personel ve 2görsel sanatlar öğretmeni, olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. Eserler, 

aşağıdaki değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek, 

sonuçlar düzenleme kuruluna bildirilecektir. 

Değerlendirme kriterleri şunlardır: 

 Resmin konu uygunluğu 

 Konuya olan yaklaşımın yaratıcılığı ve özgünlüğü 

 Duygu düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü 

 

Başvuru Şekli 

Yarışmaya katılacak yarışmacılar yapmış oldukları çalışmanın fotoğrafını çekerek                              

…………………….. adresine belirtilen tarihler arasında göndermelidirler. Yarışmacı çizmiş 

olduğu resmin ön yüzüne kesinlikle kendi bilgilerini yazmamalıdır. Fotoğrafın gönderileceği e-

mail adresinin konu kısmına öğrenci adını-soyadını, sınıfını ve okul adını yazmalıdır. Gerekli 

görülmesi durumunda düzenleme kurulu tarafından resmin orijinal hali yarışmacıdan istenecektir. 

Yarışma Sonuçları ile ilgili işlemler 

 Yarışma sonuçları düzenleme kurulu tarafından 12 Mart 2021 Tarihinde Batman İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Web((batmanarge.meb.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir. Yarışma 

neticesinde başarılı çalışmalar Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında ve 

web sitesinde sergilenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ödüller 

 

 
İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kademelerinin her birinde eserler ayrı olarak 

değerlendirilecek olup dereceye girecek öğrencilere sürpriz ödüller verilecektir. 

 

İletişim 
 

Eposta: arge72@meb.gov.tr 
 

 

Yarışma Takvimi 
 

 

Tarih 
  

Faaliyet 
 

    

 21-22 Ocak 2021   Düzenleme ve değerlendirme kurulunun belirlenmesi ve  

    tebliği  

22 Ocak 2021  Düzenleme kurulu toplantısı 

 25-29 Ocak 2021   Yarışmanın sosyal medyada ve web sitelerinde duyurulması  

29 Ocak – 01 Mart 2021  Eserlerin oluşturulması ve başvuruların yapılması 

 01-03 Mart 2021   Sisteme yüklenen eserlerin düzenleme kurulu tarafından  

    incelenmesi ve değerlendirme kuruluna sunulması  

03-05 Mart 2021  Değerlendirme kurulu tarafından eserlerin incelenmesi ve 

    değerlendirilmesi 

 
12 Mart 2021 

  Yarışma sonucunun açıklanması, Sosyal Medya Hesaplarında  
   ve Web Sitelerinde yayınlanması ve Ödüllerin takdimi  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   


