
BARTIN VALİLİĞİ 

“15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK ”TEMALI RESİM, ŞİİR VE  

VİDEO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMA HAKKINDA: 

Yarışmanın Adı: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK  

Yarışmanın Amacı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik şuurunu hissettirebilme ve millet 

olma farkındalığını yaratma. 

Yarışmanın Uygulayıcısı: Bartın Valiliği 

Yarışmaya Katılacaklar: Ortaokul ve Lise Öğrencileri ile Yetişkinler 

 

KAPSAM: 

 •Tema “15 Temmuz-Milli Birlik” olarak belirlenmiştir. 

 

 RESİM YARIŞMASI: (Ortaokul Öğrencileri Arasında Arasında) 

1-Katılımcılar yalnız bir eserle başvuruda bulunabilirler. 

2-Etkinlikte kullanılacak resim tekniği serbesttir.  Katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine 

uygun pastel boya, sulu boya, guaj boya, kara kalem tekniği kullanabilirler. 

3-Yarışmaya katılacak eserlerde 35 x 50 cm ebadında resim kâğıdı kullanılacaktır. 

4-Eserin ön yüzünde eser sahibi ile ilgili hiçbir yazı, ibare ve bilgi olmayacaktır.  Eserler; 

sergilenmeye hazır halde, arka kısımlarına doldurulup imzalanmış ekte bulunan katılım formu 

yapıştırılacaktır. 

5-Her öğrenci, etkinliğe daha önce herhangi bir etkinliğe katılmamış 1 (bir) eserle katılabilir. 

6-Resmin özgün ve yayınlanmamış olması gerekmektedir. 

7-Resimler; her kenarı beşer cm genişliğinde çerçeve oluşturulacak şekilde; siyah, kalın fon 

kâğıdı ile paspartulanarak gönderilecektir. 

8-Kırışmış ve yıpranmış resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Eserlerin zarar görmemesi 

için iki büyük mukavva arasına yerleştirilerektir. (katlanmadan, buruşturulmadan ve rulo 

yapılmadan)  

9- Eserler doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesine elden teslim edilecektir.  

10-Başvuru tarihinden sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11- Yarışmanın sonucu Bartın Valiliği web sayfasından 14/07/2021 tarihinden itibaren 

duyurulacaktır. 

 

 

 

 



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

  

a) Kompozisyon (Ritim, Denge, Zıtlık, Renk, Doku, Odak noktası, Boyut, Biçim, Yüzey vs.) 

(30 puan) 

 b) Renklendirme (Kullandığı boya tekniğini doğru uygulama) (30 puan) 

 c) Özgünlük (İfade, Soyutlama, Sembolizm vs.) (30 puan) 

 d) Temizlik ve Düzen (Paspartu düzeni, Kâğıt temizliği vs.) (10 puan) 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı : 

Öğrencinin Okulu/Sınıfı: 

Okul Tel: 

Cep Tel: 

 

  



 

ŞİİR YARIŞMASI (Lise Öğrencileri Arasında) 

 

Konusu: “15 Temmuz-Milli Birlik” olarak belirlenmiştir. 

1-Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı 

geçmeyecek şekilde 12 punto Times New Roman karakterinde Word ortamında yazılacaktır. 

2-Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken ve videoya çekerken kendi duygu ve 

düşüncelerini işleyeceklerdir.  

3-Başvuru tarihinden sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır 

4-Çekilen şiir videosu en 5 dk geçmeyecektir. 

5-Katılımcılar yazdıkları şiiri kendi ses ve görüntü videosunu çekerek, ayrıca şiirin Word 

ortamındaki hali ile birlikte Eserler doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesine 

elden teslim edilecektir.  

7- Yarışmanın sonucu Bartın Valiliği web sayfasından 14/07/2021 tarihinden itibaren 

duyurulacaktır. 

 

 

Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır: 

-Temanın işlenişi, 

-Türkçe ve dilbilgisi kuralları, 

-Konuya hâkimiyet, 

-Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma, 

-Şiirin derinliği ve etkileyiciliği, konularında değerlendirme yapılacaktır. 

 

 

  



15 TEMMUZ VİDEO (ANI) YARIŞMASI: (Yetişkinler) 

a) Katılımcı 18 yaşından büyük olmak zorundadır. 

b) Yarışmaya her katılımcı 1 (bir) adet çalışma ile katılabilir. Çalışmanın dijital hali (15 

Temmuz gecesi yaşadıkları ile ilgili anının videosu) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din 

Öğretimi Şubesine elden teslim edileciktir. 

c) Video dosyası en az 3, en fazla 5 dakika olacaktır. 

d) Katılımcı, yarışma için gönderdiği çalışmanın tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, 

beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış, kural ihlali sayılır ve tüm sorumluluk 

katılımcıya ait olur. 

e) Yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi 

göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve 

değişiklikler kural ihlali sayılır. 

f) Kural ihlali yapan kişilerin ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen 

ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının derhal ödülü iade etmesi istenir. 

g) Yarışmanın sonucu Bartın Valiliği web sayfasından 14/07/2021 tarihinden itibaren 

duyurulacaktır. 

 

 DİĞER HÜKÜMLER: 

 

1.Etkinliğe katılan eserlerin tüm hakkı Bartın Valiliğine ait olacak, eserler üzerinde katılımcılar 

hak talep edemeyeceklerdir. 

2.Etkinliğe gönderilen eserler sahiplerine iade edilmeyecektir. 

3. Bartın Valiliği ödül alan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitap, film vb. her türlü tanıtım 

malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif 

haklarına sahip olacaktır. 

4. Etkinliğe katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3. kişilerin telif hakları veya diğer haklarını 

ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları telif hakkı doğuran her türlü eserle ilgili olarak, 

eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, 

bu hakları Bartın Valiliğine devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların Bartın Valiliği 

tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden Bartın Valiliğini muaf 

tutmayı, eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her 

türlü tazminatın kendilerinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

5-. Bartın Valiliği gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma, şartnameyi iptal 

etme hakkına sahiptir. 

 6-Başvurusunu tamamlayan her katılımcı etkinlik şartnamesinin tüm hükümlerini kabul etmiş 

sayılır. 

7-Yarışma sonuçları ve ödül alan eserler Bartın Valiliği web sitesinde 

(http://www.bartin.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Dereceye 

girenlerin ödülleri 15 Temmuz 2021 gecesi düzenlenecek olan etkinliklerde takdim edilecektir. 

 

 

 



 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ 

Bartın Valiliği/İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 

Yarışma Duyurusunun Yapılması 

29 Haziran 2021  

Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne son 

gönderilme tarihi 

12  Temmuz 2021 

Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 

değerlendirilmesi 

13 Temmuz 2021 

Sonuçların İlanı 14 Temmuz 2021 

 

 

 Düzenlenecek yarışmada her dalda ilk üçe giren eserlerin sahibi Bartın Valiliğince 

ödüllendirilecektir. 

 


