SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
101. YIL
HAYALİMDEKİ 23 NİSAN KONULU RESİM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
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BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
•

Saray Belediye Başkanlığı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
101. Yılı Çocuk Resim Yarışması düzenlenecektir. Yarışma söz konusu yönerge
hükümlerine uygun görev, sorumluluk ve işleyiş çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İKİNCİ BÖLÜM
KONU:
•

Bu yarışmanın konusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. Yıldönümünün kutlanmasına ve değerinin
vurgulanmasına vesile olacak, ulusal değerlere, çocuk ruhuna, yaş özelliklerine ve
beğenisine uygun şekilde düşünülmüş, onların hayal dünyasını anlatan eserlerin
katılacağı bir resim yarışması düzenlemektir.

AMAÇ:
•
•
•

23 Nisan’ın ruhuna uygun tasarlanmış resimler ile toplumun ulusal değerlere karşı
hissiyatının artmasına katkı sağlamak,
Çocuklara resim sanatını sevdirmek, benimsetmek, onların yaratıcılıklarını teşvik
etmek,
Çocukların ulusal duygularını sanat ile ilişkilendirerek hem manevi duyguları hem de
estetik becerileri geliştirmektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
•
•
•
•
•
•

Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
Yarışmaya 4-12 yaşlarında olan; ilkokul veya ortaokul öğrencisi, Tekirdağ Saray’da
ikamet eden ve T.C vatandaşları katılabilir.
Yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici
kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar.
Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
Yarışmaya katılım bireyseldir. Grup olarak yapılan resimler ile yarışmaya
başvurulamaz.
Başvuruyu yapan kişi, eserinin arkasına aşağıda listelenen bilgileri okunaklı ve
silinmeyecek bir şekilde (tercihen tükenmez kalem) yazmalıdır.
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Başvuranın Adı-Soyadı
Başvuranın Yaşı
:
Velisinin Adı-Soyadı :
Telefon Numarası
Adresi
:
•
•

:

:

Başvuranlar yarışmaya en fazla 1 resim ile katılabilir.
Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER:
•
•
•
•

Yarışmaya katılacak eserlerde tema 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve TBMM'nin açılmasının 101.
Yıldönümü ve benzeri konular olmalıdır.
Resim tekniği ve malzemeler serbesttir.
Yarışmaya kabul edilecek eserlerin boyutu A3 (297x420cm) veya 35x50cm
boyutlarındaki kâğıt, karton veya tuval ile sınırlıdır. Daha büyük boyutta eser kabul
edilmez.
Yarışmaya katılacak resmin herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış,
tamamen özgün bir eser olması gerekir, ayrıca diğer yarışmalara katılmamış olması
şarttır. Bu hususlardan herhangi biri tespit edildiği takdirde, eserler hangi aşamada
olursa olsun yarışma dışı bırakılır ve yarışmacılara verilen ödül geri alınır. Alıntı
eserlerin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU SÜRECİ:
•
•
•

Başvuru sahipleri yaptıkları resimleri Saray Belediye Başkanlığı Halk Masası’na elden
teslim ederler.
Halk Masası tarafından görevlendirilen kişi, resmin arkasında başvuru sahibinin
bilgilerine yer verilip verilmediğini kontrol eder, eksik bilgilerin tamamlanmasını
sağlar.
Başvuran resimlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak Belediyemiz
tarafından görevlendirilmiş kişilerin sorumluluğundadır.

ÇALIŞMA TAKVİMİ:
•
•
•
•

Eser Teslimi: 15 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 17.00’ye kadar.
16 Nisan Cuma Günü Facebook.com/belediyesaray adresinde eserlerin yayınlanması
ve halk oylamasının başlangıcı.
21 Nisan Çarşamba günü 24:00’de halk oylamasının sona ermesi.
22 Nisan Perşembe günü kazananların duyurulması ve ödül töreninin ilanı.
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DEĞERLENDİRME:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teslim alınan resimler Facebook.com/berlediyesaray adresinde kategorize edilip
albüm oluşturularak paylaşılır ve halk oylamasına sunulur.
Her kategoride de en çok beğeni (ifade) alan ilk üç resim sahibi ödül almaya hak
kazanır.
Fotoğraf albümüne değil, beğenilen resme ifade bırakılması gerekmektedir.
Oylamaya katılanlar birden çok resim beğenebilirler.
İki resim arasında eşitlik olması durumunda, küçük yaşa öncelik verilir
Oylama 22 Nisan 2021 saat 00.00’da sona erecektir.
Değerlendirme ve doğrulama süreci tamamlandığında, kazananlar
facebook.com/belediyesaray
adresinde duyurulur.

KARŞILIKLI HAKLAR:
•
•
•

Eser sahibi eserin, dijital ve basılı mecralarda kullanılmasındaki mali, fikri ve sınai
hakları ile umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla,
Saray Belediye Başkanlığı’na devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.
Saray Belediye Başkanlığı finalde eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen
veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.
Saray Belediye Başkanlığı 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı
eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada
umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim
ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖDÜL:
Birincilik Ödülü: Tablet ve Çocuklar için Nutuk kitabı
İkincilik Ödülü: Tablet ve Çocuklar için Nutuk kitabı
Üçüncülük Ödülü: Tablet ve Çocuklar için Nutuk kitabı
•

Saray Belediye Başkanlığı, dereceye giren eserlerin eser sahiplerine ödüllerini,
belirlenecek olan Tarih yer ve zamanda teslim eder.

SON HÜKÜMLER:
Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve
tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler
yapmaya Saray Belediye Başkanlığı yetkilidir.
İLETİŞİM:
Saray Belediye Başkanlığı Halk Masası
Telefon: 0282 768 34 44
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