


2022 RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN:
Yarışmayı düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, BASKİ ve Balıkesir 
Kent Konseyi
1-YARIŞMANIN KONUSU: 
Su Okuryazarlığı Çerçevesinde “Tasarruf Söz KonuSU Olunca” (Su kullanımı ve 
sorunlarına yönelik dikkat çekip çocuk gözüyle suyun tasarruflu kullanımının 
gerekliliği konusunda farkındalık oluşturmak )    
2- YARIŞMANIN AMACI: 
Suyun hayatımızdaki önemi, su tüketim alışkanlıklarımız ve suya dair sorunlarına 
yönelik dikkat çekip çocuk gözüyle suyun tasarruflu kullanımının gerekliliği 
konusunda farkındalık oluşturmak.   
3-KAPSAMI: 
Yarışmanın kapsamı Balıkesir il sınırları içerisinde yer alan ilkokullarda eğitim gören 
öğrencilere yöneliktir. Yarışmacılar sınıflara göre belirlenen kategorilerde 
yarışmaya katılabilirler. 
Sınıflara göre başvuru kategorileri; 
-İlkokul birinci sınıflar,
-İlkokul ikinci sınıflar,
-İlkokul üçüncü sınıflar,
-İlkokul dördüncü sınıflarıdır. 

KATILIM ŞARTLARI:
1-Resim yarışmasına Balıkesir il sınırları içerisinde yer alan tüm İlkokul birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü sınıfta eğitim gören öğrenciler katılabilecektir.
2-Yarışmada katılacak olan resimler A3, (297 mm. x 420 mm.) ebatındaki resim 
kağıdına  pastel, guaj ,sulu boya tekniği kullanılarak yapılabilecektir. Bunların 
haricindeki ölçü ve tekniklerle yapılan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3-Resmin içinde birden fazla teknik kullanılmayacaktır. 
4-Resmin ön yüz sağ alt köşesinde katılımcının resmi yaptığı tarih ve katılımcının 
imzası ve resmin arka yüzünde ise yarışmacının velisi/vasisinin adı soyadı , iletişim 
bilgileri eksiksiz şekilde bulunması gerekmektedir.
5-Yarışmacının yarışmaya gireceği resimle daha önce herhangi bir yarışmada ödül 
almamış ya da sergilenmemiş ve başkaları tarafından çizim yardımı alınmadan, kendi 
ürünü olarak yapılmış olması şarttır. Yarışmacıların tasarımlarını özgün 
çalışmalardan elde etmeleri gerekmektedir. Alıntı eserler tespit edildiğinde 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

6-Resim paspartu ve çerçeve yapılmadan teslim edilmelidir.
7-Yarışmaya katılacak resimler, yarışma takvimine uygun şekilde yarışmacı /velisi 
tarafından gönderilir. Sergi ve ödül töreni sonrasında ödül alamayan eserler 
yarışmacı tarafından teslim alınır veya kargo ile eser sahibine iade edilir. Eserler 
teslim alınırken veya teslim edilirken gönderimden kaynaklanan kayıp veya 
zararlardan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi sorumlu 
olmayacaktır. 
8-Yarışma sonunda dereceye giren birinci , ikinci ve üçüncü ödülü , mansiyon ödül 
ve sergileme ödülü alan ürünlerin bütün hakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 
Balıkesir Kent Konseyi tarafından basit bir ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış 
gibi işlem görür. Balıkesir Kent Konseyi ödüle değer bulunan eserlerin görsellerini 
Balıkesir Kent Konseyi uzantılı internet sayfalarında televizyon yayınlarında, internet 
ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, 
broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, 
işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra 
sergileme üzere kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak üzere tüm telif 
haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Yani, 
yarışmaya katılan eserler sahipleri, ödül alsalar da almasalarda söz konusu olan 
eserlerinin Balıkesir Kent Konseyi tarafından muhtelif yer ve zamanlarda 
basılmasına ve yayınlanmasına izin vermiş olmaktadırlar. Aday bu hususa herhangi 
bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden feragat 
ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi uygun gördüğü , 
ödül almayan eserlerden, sergileme ödülü kadar bir bedelle istediği eserleri 
kullanma hakkına sahiptir.

ESER DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:
Yarışmaya katılan resimler Balıkesir Kent Konseyi’nce oluşturulacak olan seçici kurul 
tarafından değerlendirilecek ve ilk dört dereceye giren ve sergileme almaya hak 
kazanan resimler belirlenerek resim sahipleri ödüllendirilecektir. 
Eserler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:
-Sınıf ve başvuru kategorisi uygunluğu (20 puan ) 
-Kategori konusuna uygunluk (25 puan ) 
-Yaratıcılık (Duygu ve düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü ) ( 20 puan ) 
-Resim tekniğini uygulama ( Kullanılan tekniğin özelliklerine göre uygulanması) ( 10 
puan ) 
-Özgünlük ( Resmin tamamının öğrenci tarafından yapılması ) (25 puan ) 

ESERLERİN TESLİM TARİHİ:
Eserler en geç 08.04.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Balıkesir Kent 
Konseyine elden, mektup veya kargo yoluyla teslim edilmiş olacaktır.  

ESERLERİN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve  sergileme amacıyla seçilen resimlerin dışındaki resimlerin 
iadesi, istek halinde 21.04.2022 tarihinden itibaren 30 ( otuz ) gün içinde Balıkesir 
Kent Konseyi binasından elden ya da dilekçe karşılığı, ücreti yarışmacı tarafından 
ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan 
resimler hakkında Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
sorumluluk kabul etmeyecektir. 

SEÇİÇİ KURUL DEĞERLENDİRME TARİHİ:
Seçmeler 11.04.2022 tarihinde saat 10.00’da Balıkesir Kent Konseyinde yapılacaktır.
 
DEĞERLENDİRME JÜRİSİ:
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi , Güzel Sanatlar Lisesi ,Güzel Sanatlar 
Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi , Balıkesir Kent Konseyi, Baski’den birer jüri 
olmak üzere 6 (altı)  kişiden oluşacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI :
Esra ALTINTAŞ ÖZIŞIKLIOĞLU

BAŞVURU ADRES/İLETİŞİM:
Adres :Balıkesir Kent Konseyi Hizmet Binası 
Atatürk Mahallesi , Eski Kepsut  Caddesi No:71/A Karesi/BALIKESİR
Tel: 0 266 239 48 42 – 0 534 015 85 24

SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: 
20.04.2022 tarihinde saat 17.00’da Balıkesir Kent Konseyi Fuaye Alanı.
Sergi ve ödül töreni programı Covid 19 tedbirleri kapsamında ertelenebilir. 
Ertelendiği takdirde yeni tarih Balıkesir Kent Konseyi tarafından duyuruya 
çıkılacaktır.

ÖDÜLLER: 
Birinciye: Taşınabilir bluetooth hoparlör+Kitap
İkinciye: Akıllı Bileklik+Kitap
Üçüncüye: Kablosuz Bluetooth Kulaklık+Kitap
Dördüncü: Scrabble junior+Kitap 
Sergileme Ödülü (20 kişi): Kitap Seti

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri velilerin gözetiminde verilecektir.

DİĞER HUSUSLAR: 
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

VELİ İZİN BELGESİ

İş bu veli izin belgesi ile velisi olduğum ……………………...........................…  Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi bünyesinde düzenlenecek olan Su 
Okuryazarlığı Çerçevesinde “Tasarruf Söz KonuSU Olunca”   ilkokullar arası resim 
yarışmasına katılmasına izin veriyorum. Gönderdiği resimlerin ve çekilen 
görüntülerinin telif haklarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent 
Konseyine devrediyorum. 
Resimlerin ve çekilen görüntülerin ve ayrıca  öğrencinin şahsının da çekilmiş 
görüntülerinin herhangi bir süre kısıtlaması ile herhangi bir sınırlama olmaksızın 
televizyon, yazılı ve görsel basın, sosyal medya, internet mecrası, Balıkesir Kent 
Konseyi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yayınlarında vs. her türlü mecrada 
serbestçe kullanımını ve bu kullanım nedeniyle hiçbir ücret, telif hakkı, tazminat ve 
sair herhangi bir hak talep ve iddiasında bulunmayacağımı, bulunulsa dahi bu bedeli 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından 
ödenmeyeceğini, bu husustaki tüm hakların münhasıran Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi’ne ait olduğunu, sözü edilen resimler ve 
görüntülerle ilgili işbu metni okuyup anlayıp içeriğini ve sonuçlarını kabul ettiğimi 
beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİ    

ÖĞRENCİ VELİSİ
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KATILIM ŞARTLARI:
1-Resim yarışmasına Balıkesir il sınırları içerisinde yer alan tüm İlkokul birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü sınıfta eğitim gören öğrenciler katılabilecektir.
2-Yarışmada katılacak olan resimler A3, (297 mm. x 420 mm.) ebatındaki resim 
kağıdına  pastel, guaj ,sulu boya tekniği kullanılarak yapılabilecektir. Bunların 
haricindeki ölçü ve tekniklerle yapılan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3-Resmin içinde birden fazla teknik kullanılmayacaktır. 
4-Resmin ön yüz sağ alt köşesinde katılımcının resmi yaptığı tarih ve katılımcının 
imzası ve resmin arka yüzünde ise yarışmacının velisi/vasisinin adı soyadı , iletişim 
bilgileri eksiksiz şekilde bulunması gerekmektedir.
5-Yarışmacının yarışmaya gireceği resimle daha önce herhangi bir yarışmada ödül 
almamış ya da sergilenmemiş ve başkaları tarafından çizim yardımı alınmadan, kendi 
ürünü olarak yapılmış olması şarttır. Yarışmacıların tasarımlarını özgün 
çalışmalardan elde etmeleri gerekmektedir. Alıntı eserler tespit edildiğinde 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

6-Resim paspartu ve çerçeve yapılmadan teslim edilmelidir.
7-Yarışmaya katılacak resimler, yarışma takvimine uygun şekilde yarışmacı /velisi 
tarafından gönderilir. Sergi ve ödül töreni sonrasında ödül alamayan eserler 
yarışmacı tarafından teslim alınır veya kargo ile eser sahibine iade edilir. Eserler 
teslim alınırken veya teslim edilirken gönderimden kaynaklanan kayıp veya 
zararlardan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi sorumlu 
olmayacaktır. 
8-Yarışma sonunda dereceye giren birinci , ikinci ve üçüncü ödülü , mansiyon ödül 
ve sergileme ödülü alan ürünlerin bütün hakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 
Balıkesir Kent Konseyi tarafından basit bir ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış 
gibi işlem görür. Balıkesir Kent Konseyi ödüle değer bulunan eserlerin görsellerini 
Balıkesir Kent Konseyi uzantılı internet sayfalarında televizyon yayınlarında, internet 
ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, 
broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, 
işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra 
sergileme üzere kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak üzere tüm telif 
haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Yani, 
yarışmaya katılan eserler sahipleri, ödül alsalar da almasalarda söz konusu olan 
eserlerinin Balıkesir Kent Konseyi tarafından muhtelif yer ve zamanlarda 
basılmasına ve yayınlanmasına izin vermiş olmaktadırlar. Aday bu hususa herhangi 
bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden feragat 
ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi uygun gördüğü , 
ödül almayan eserlerden, sergileme ödülü kadar bir bedelle istediği eserleri 
kullanma hakkına sahiptir.

ESER DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:
Yarışmaya katılan resimler Balıkesir Kent Konseyi’nce oluşturulacak olan seçici kurul 
tarafından değerlendirilecek ve ilk dört dereceye giren ve sergileme almaya hak 
kazanan resimler belirlenerek resim sahipleri ödüllendirilecektir. 
Eserler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:
-Sınıf ve başvuru kategorisi uygunluğu (20 puan ) 
-Kategori konusuna uygunluk (25 puan ) 
-Yaratıcılık (Duygu ve düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü ) ( 20 puan ) 
-Resim tekniğini uygulama ( Kullanılan tekniğin özelliklerine göre uygulanması) ( 10 
puan ) 
-Özgünlük ( Resmin tamamının öğrenci tarafından yapılması ) (25 puan ) 

ESERLERİN TESLİM TARİHİ:
Eserler en geç 08.04.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Balıkesir Kent 
Konseyine elden, mektup veya kargo yoluyla teslim edilmiş olacaktır.  

ESERLERİN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve  sergileme amacıyla seçilen resimlerin dışındaki resimlerin 
iadesi, istek halinde 21.04.2022 tarihinden itibaren 30 ( otuz ) gün içinde Balıkesir 
Kent Konseyi binasından elden ya da dilekçe karşılığı, ücreti yarışmacı tarafından 
ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan 
resimler hakkında Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
sorumluluk kabul etmeyecektir. 

SEÇİÇİ KURUL DEĞERLENDİRME TARİHİ:
Seçmeler 11.04.2022 tarihinde saat 10.00’da Balıkesir Kent Konseyinde yapılacaktır.
 
DEĞERLENDİRME JÜRİSİ:
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi , Güzel Sanatlar Lisesi ,Güzel Sanatlar 
Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi , Balıkesir Kent Konseyi, Baski’den birer jüri 
olmak üzere 6 (altı)  kişiden oluşacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI :
Esra ALTINTAŞ ÖZIŞIKLIOĞLU

BAŞVURU ADRES/İLETİŞİM:
Adres :Balıkesir Kent Konseyi Hizmet Binası 
Atatürk Mahallesi , Eski Kepsut  Caddesi No:71/A Karesi/BALIKESİR
Tel: 0 266 239 48 42 – 0 534 015 85 24

SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: 
20.04.2022 tarihinde saat 17.00’da Balıkesir Kent Konseyi Fuaye Alanı.
Sergi ve ödül töreni programı Covid 19 tedbirleri kapsamında ertelenebilir. 
Ertelendiği takdirde yeni tarih Balıkesir Kent Konseyi tarafından duyuruya 
çıkılacaktır.

ÖDÜLLER: 
Birinciye: Taşınabilir bluetooth hoparlör+Kitap
İkinciye: Akıllı Bileklik+Kitap
Üçüncüye: Kablosuz Bluetooth Kulaklık+Kitap
Dördüncü: Scrabble junior+Kitap 
Sergileme Ödülü (20 kişi): Kitap Seti

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri velilerin gözetiminde verilecektir.

DİĞER HUSUSLAR: 
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

VELİ İZİN BELGESİ

İş bu veli izin belgesi ile velisi olduğum ……………………...........................…  Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi bünyesinde düzenlenecek olan Su 
Okuryazarlığı Çerçevesinde “Tasarruf Söz KonuSU Olunca”   ilkokullar arası resim 
yarışmasına katılmasına izin veriyorum. Gönderdiği resimlerin ve çekilen 
görüntülerinin telif haklarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent 
Konseyine devrediyorum. 
Resimlerin ve çekilen görüntülerin ve ayrıca  öğrencinin şahsının da çekilmiş 
görüntülerinin herhangi bir süre kısıtlaması ile herhangi bir sınırlama olmaksızın 
televizyon, yazılı ve görsel basın, sosyal medya, internet mecrası, Balıkesir Kent 
Konseyi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yayınlarında vs. her türlü mecrada 
serbestçe kullanımını ve bu kullanım nedeniyle hiçbir ücret, telif hakkı, tazminat ve 
sair herhangi bir hak talep ve iddiasında bulunmayacağımı, bulunulsa dahi bu bedeli 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından 
ödenmeyeceğini, bu husustaki tüm hakların münhasıran Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi’ne ait olduğunu, sözü edilen resimler ve 
görüntülerle ilgili işbu metni okuyup anlayıp içeriğini ve sonuçlarını kabul ettiğimi 
beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİ    

ÖĞRENCİ VELİSİ



2022 RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN:
Yarışmayı düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, BASKİ ve Balıkesir 
Kent Konseyi
1-YARIŞMANIN KONUSU: 
Su Okuryazarlığı Çerçevesinde “Tasarruf Söz KonuSU Olunca” (Su kullanımı ve 
sorunlarına yönelik dikkat çekip çocuk gözüyle suyun tasarruflu kullanımının 
gerekliliği konusunda farkındalık oluşturmak )    
2- YARIŞMANIN AMACI: 
Suyun hayatımızdaki önemi, su tüketim alışkanlıklarımız ve suya dair sorunlarına 
yönelik dikkat çekip çocuk gözüyle suyun tasarruflu kullanımının gerekliliği 
konusunda farkındalık oluşturmak.   
3-KAPSAMI: 
Yarışmanın kapsamı Balıkesir il sınırları içerisinde yer alan ilkokullarda eğitim gören 
öğrencilere yöneliktir. Yarışmacılar sınıflara göre belirlenen kategorilerde 
yarışmaya katılabilirler. 
Sınıflara göre başvuru kategorileri; 
-İlkokul birinci sınıflar,
-İlkokul ikinci sınıflar,
-İlkokul üçüncü sınıflar,
-İlkokul dördüncü sınıflarıdır. 

KATILIM ŞARTLARI:
1-Resim yarışmasına Balıkesir il sınırları içerisinde yer alan tüm İlkokul birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü sınıfta eğitim gören öğrenciler katılabilecektir.
2-Yarışmada katılacak olan resimler A3, (297 mm. x 420 mm.) ebatındaki resim 
kağıdına  pastel, guaj ,sulu boya tekniği kullanılarak yapılabilecektir. Bunların 
haricindeki ölçü ve tekniklerle yapılan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3-Resmin içinde birden fazla teknik kullanılmayacaktır. 
4-Resmin ön yüz sağ alt köşesinde katılımcının resmi yaptığı tarih ve katılımcının 
imzası ve resmin arka yüzünde ise yarışmacının velisi/vasisinin adı soyadı , iletişim 
bilgileri eksiksiz şekilde bulunması gerekmektedir.
5-Yarışmacının yarışmaya gireceği resimle daha önce herhangi bir yarışmada ödül 
almamış ya da sergilenmemiş ve başkaları tarafından çizim yardımı alınmadan, kendi 
ürünü olarak yapılmış olması şarttır. Yarışmacıların tasarımlarını özgün 
çalışmalardan elde etmeleri gerekmektedir. Alıntı eserler tespit edildiğinde 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

6-Resim paspartu ve çerçeve yapılmadan teslim edilmelidir.
7-Yarışmaya katılacak resimler, yarışma takvimine uygun şekilde yarışmacı /velisi 
tarafından gönderilir. Sergi ve ödül töreni sonrasında ödül alamayan eserler 
yarışmacı tarafından teslim alınır veya kargo ile eser sahibine iade edilir. Eserler 
teslim alınırken veya teslim edilirken gönderimden kaynaklanan kayıp veya 
zararlardan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi sorumlu 
olmayacaktır. 
8-Yarışma sonunda dereceye giren birinci , ikinci ve üçüncü ödülü , mansiyon ödül 
ve sergileme ödülü alan ürünlerin bütün hakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 
Balıkesir Kent Konseyi tarafından basit bir ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış 
gibi işlem görür. Balıkesir Kent Konseyi ödüle değer bulunan eserlerin görsellerini 
Balıkesir Kent Konseyi uzantılı internet sayfalarında televizyon yayınlarında, internet 
ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, 
broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, 
işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra 
sergileme üzere kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak üzere tüm telif 
haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Yani, 
yarışmaya katılan eserler sahipleri, ödül alsalar da almasalarda söz konusu olan 
eserlerinin Balıkesir Kent Konseyi tarafından muhtelif yer ve zamanlarda 
basılmasına ve yayınlanmasına izin vermiş olmaktadırlar. Aday bu hususa herhangi 
bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden feragat 
ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi uygun gördüğü , 
ödül almayan eserlerden, sergileme ödülü kadar bir bedelle istediği eserleri 
kullanma hakkına sahiptir.

ESER DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:
Yarışmaya katılan resimler Balıkesir Kent Konseyi’nce oluşturulacak olan seçici kurul 
tarafından değerlendirilecek ve ilk dört dereceye giren ve sergileme almaya hak 
kazanan resimler belirlenerek resim sahipleri ödüllendirilecektir. 
Eserler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:
-Sınıf ve başvuru kategorisi uygunluğu (20 puan ) 
-Kategori konusuna uygunluk (25 puan ) 
-Yaratıcılık (Duygu ve düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü ) ( 20 puan ) 
-Resim tekniğini uygulama ( Kullanılan tekniğin özelliklerine göre uygulanması) ( 10 
puan ) 
-Özgünlük ( Resmin tamamının öğrenci tarafından yapılması ) (25 puan ) 

ESERLERİN TESLİM TARİHİ:
Eserler en geç 08.04.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Balıkesir Kent 
Konseyine elden, mektup veya kargo yoluyla teslim edilmiş olacaktır.  

ESERLERİN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve  sergileme amacıyla seçilen resimlerin dışındaki resimlerin 
iadesi, istek halinde 21.04.2022 tarihinden itibaren 30 ( otuz ) gün içinde Balıkesir 
Kent Konseyi binasından elden ya da dilekçe karşılığı, ücreti yarışmacı tarafından 
ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan 
resimler hakkında Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
sorumluluk kabul etmeyecektir. 

SEÇİÇİ KURUL DEĞERLENDİRME TARİHİ:
Seçmeler 11.04.2022 tarihinde saat 10.00’da Balıkesir Kent Konseyinde yapılacaktır.
 
DEĞERLENDİRME JÜRİSİ:
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi , Güzel Sanatlar Lisesi ,Güzel Sanatlar 
Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi , Balıkesir Kent Konseyi, Baski’den birer jüri 
olmak üzere 6 (altı)  kişiden oluşacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI :
Esra ALTINTAŞ ÖZIŞIKLIOĞLU

BAŞVURU ADRES/İLETİŞİM:
Adres :Balıkesir Kent Konseyi Hizmet Binası 
Atatürk Mahallesi , Eski Kepsut  Caddesi No:71/A Karesi/BALIKESİR
Tel: 0 266 239 48 42 – 0 534 015 85 24

SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: 
20.04.2022 tarihinde saat 17.00’da Balıkesir Kent Konseyi Fuaye Alanı.
Sergi ve ödül töreni programı Covid 19 tedbirleri kapsamında ertelenebilir. 
Ertelendiği takdirde yeni tarih Balıkesir Kent Konseyi tarafından duyuruya 
çıkılacaktır.

ÖDÜLLER: 
Birinciye: Taşınabilir bluetooth hoparlör+Kitap
İkinciye: Akıllı Bileklik+Kitap
Üçüncüye: Kablosuz Bluetooth Kulaklık+Kitap
Dördüncü: Scrabble junior+Kitap 
Sergileme Ödülü (20 kişi): Kitap Seti

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri velilerin gözetiminde verilecektir.

DİĞER HUSUSLAR: 
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

VELİ İZİN BELGESİ

İş bu veli izin belgesi ile velisi olduğum ……………………...........................…  Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi bünyesinde düzenlenecek olan Su 
Okuryazarlığı Çerçevesinde “Tasarruf Söz KonuSU Olunca”   ilkokullar arası resim 
yarışmasına katılmasına izin veriyorum. Gönderdiği resimlerin ve çekilen 
görüntülerinin telif haklarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent 
Konseyine devrediyorum. 
Resimlerin ve çekilen görüntülerin ve ayrıca  öğrencinin şahsının da çekilmiş 
görüntülerinin herhangi bir süre kısıtlaması ile herhangi bir sınırlama olmaksızın 
televizyon, yazılı ve görsel basın, sosyal medya, internet mecrası, Balıkesir Kent 
Konseyi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yayınlarında vs. her türlü mecrada 
serbestçe kullanımını ve bu kullanım nedeniyle hiçbir ücret, telif hakkı, tazminat ve 
sair herhangi bir hak talep ve iddiasında bulunmayacağımı, bulunulsa dahi bu bedeli 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından 
ödenmeyeceğini, bu husustaki tüm hakların münhasıran Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi’ne ait olduğunu, sözü edilen resimler ve 
görüntülerle ilgili işbu metni okuyup anlayıp içeriğini ve sonuçlarını kabul ettiğimi 
beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİ    

ÖĞRENCİ VELİSİ


