
 

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ “ON KITA BİR VATAN, İLELEBED 

İSTİKLAL” TEMALI LİSELER ARASI AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

1-KONU: 

12 Mart İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY´u Anma Günü 

Etkinlikleri. 

2-AMAÇ: 

12 Mart İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY´u Anma Günü etkinlikleri 

kapsamında yapılan yarışmamızın amacı, öğrencilerimizin günün anlam ve önemini 

kavramaları ve bu konuda farkındalıklarının artırılmasıdır. 

3-YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMİ: 

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

4-YARIŞMA KAPSAMI:  

İlimiz tüm resmi/ özel ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerimiz yarışmamıza 

katılabilir. 

5-YARIŞMAMIZA KATILIM ŞARTLARI: 

a. Yarışma jürisinin birinci ve ikinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.  

b. Yarışmaya bir öğrencimiz en fazla 1 afişle katılabilir.  

c. Yarışmamıza ilimiz resmi/ özel tüm ortaöğretim öğrencileri bireysel olarak 

katılabilirler. Toplu katılım kabul edilmeyecektir.  

d. Yarışmanın ruhuna aykırılık teşkil eden, kapsam dışı olduğu düşünülen eserler 

yarışmaya katılamazlar. Bu konudaki değerlendirme ve karar yarışma jürisine aittir.  

6-YARIŞMA KURALLARI: 

a. Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliği, görsel zenginlik, amaca 

uygunluk gibi özellikleri taşıyan değerlendirme kriter formu kapsamında yapacaktır. 

b. Eserin/eserlerin ve içeriğinde kullanılan her türlü materyal/materyallerin bizzat 

katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması gerekmektedir. 

Eserin daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, afişin tamamı ya da bir bölümü 

kopya edilmemiş, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir. 

c. Hazırlanan eserler ve Ek’te belirtilen katılım formu eksiksiz doldurularak 

imzalanacaktır. 



d. Afişlerde herhangi bir slogan bulunmayabilir. Ancak, afişler görselin anlam 

bütünlüğünü sağlayacak bir sloganla birlikte de yapılabilir. 

e. Afişlerde hiçbir logo, kurum ismi kullanılmayacaktır. Reklam ya da sponsorluğa yer 

verilmeyecektir.  

f. Afişler yüksek çözünürlükte baskıya hazır olmalıdır. Afiş boyutu A3 boyutunda 

(29,7 x 42,0 cm) yatay ya da dikey formatta olabilir. Afişler PDF, JPEG uzantılı olarak 

hazırlanmalıdır. 

g. Hazırlanan afişler ek-1 başvuru formu ile birlikte Müdürlüğümüz Ortaöğretim Şube 

Müdürlüğüne e-mail yoluyla gönderilmelidir. E-mail adresi ortaogretim22@meb.gov.tr ‘dir.  

h. Yarışmaya katılan bütün eserleri Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü eser sahibinden 

izin almaksızın uygun gördüğü mecralarda süresiz olarak yayınlama hakkına sahiptir.  

i. Belirtilen başvuru takviminde yarışmaya eserlerini göndermeyen ve belirtilen 

kurallara uymayan yarışmacılar başvuru haklarını kaybederler ve yarışmaya başvuramazlar.  

ı. Milli Bütünlüğü aykırılık teşkil eden, gayri ahlaki içeriğe sahip olduğu düşünülen 

eserler puanlama yapılmaksızın yarışmadan elenirler. Bu konudaki takdir hakkı jüriye aittir.  

7-YARIŞMA JÜRİSİ VE DEĞERLENDİRME  

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek grafik tasarım, resim ve görsel 

tasarım öğretmenlerinden oluşacak 5 kişilik jüri tarafından eserler değerlendirilecektir. 

Değerlendirme kriterleri jüri tarafından belirlenecek ve ölçeklendirilecektir.  

              8- YARIŞMA TAKVİMİ  

Eserlerin Son Gönderilme Tarihi: 8 Mart 2021  

Juri Değerlendirmesi: 9-10 Mart 2021  

Sonuçların Duyurulması: 12 Mart 2021  

9. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI:  

Yarışma sonuçları 12 Mart 2021 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet 

adresi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.  

10. ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ: 

Ödül töreni tarihi kazanan yarışmacılara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

iletilecektir. Yarışmamızda birinci, ikinci ve üçüncüye çeşitli ödüller verilecektir. Ödül Töreni 

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılacaktır.  

11. DİĞER HUSUSLAR: 

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü kılavuzda belirtilmeyen hususlarda değişiklik 

yapma ve yeterli katılım olmazsa yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.  

 

 

mailto:ortaogretim22@meb.gov.tr


          EK 

 

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ “ON KITA BİR VATAN, 

İLELEBED İSTİKLAL” TEMALI LİSELER ARASI AFİŞ YARIŞMASI                  

BAŞVURU FORMU 

 

1-Öğrencinin Adı Soyadı: 

2-İlçesi:  

3-Okulu: 

4-Sınıfı: 

5-Velisinin Adı Soyadı: 

6-Velisinin Telefon Numarası: 

Eserin/eserlerin ve içeriğinde kullanılan her türlü materyal/materyallerin tarafımca 

üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda olduğunu, daha önce benzer nitelikle bir 

yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim. 

Yarışma şartnamesi tarafımca okunmuş olup, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu kapsamında olarak Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçeceği başta 

olmak üzere tüm şartlarını kabul ederim. 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı                                   Velisinin Adı Soyadı 

İmzası                                                               İmzası 

 


