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 “MİLLİ MÜCADELENİN 100. YILINDA KUVÂ-Yİ MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” 
KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Balıkesir Kent Konseyi tarafından “BALIKESİR’İN 
KURTULUŞUNUN 100 YILI ” kapsamında, resim yarışması düzenlenmiştir. 

YARIŞMANIN AMACI
Kuvâ-yi Milliye, Anadolu’nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros 
Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp 
dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir. Kuvâ-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı’nın ilk 
sivil savunma kuruluşudur.
Balıkesir Kuvâ-yi Milliye hareketi, Yunanların Ege bölgesindeki işgallerinden sonra başlamış ve bağımsız 
yerel örgütlenmeler olarak yayılmıştır. Bu yerel örgütlenmelerin kurulmasında Balıkesir halkının çok 
önemli bir yeri vardır, Balıkesir, Kuvâ-yi Milliye’nin başladığı kent olması ile “Kuvâ-yi Milliye Şehri” olarak 
da anılmaktadır.
İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü resim yarışması ile geleceğimiz 
olan gençlerimizde Kuvâ-yi Milliye bilincini geliştirmek, vatan ve millet sevgisini arttırmak geçmiş ve 
gelecek arasında köprü oluşturarak sanatla tarihimizi buluşturmak, yaşadığı topraklara ve bu toprakların 
kazanılmasında gösterilen direniş ve mücadeleye karşı duyarlılık bilincini geliştirebilmek; estetik ve 
gözlemsel becerilerini yansıtmanın yanı sıra ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı kazanmaları 
amaçlanmıştır. 

YARIŞMANIN KAPSAMI
Bu yarışma şartnamesi, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılma koşullarına, eserlerde 
aranacak şartlara, başvuru şekline ve ödüller ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
MADDE 1- Yarışmamıza Balıkesir ili sınırları içerisinde bulunan, Mili Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel 
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.
MADDE 2-  YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR:
Konu: “MİLLİ MÜCADELENİN 100. YILINDA KUVÂ-Yİ MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” 
•Teknik: SERBEST. (Kara kalem, renkli kalem, pastel, suluboya, akrilik…)
•Yarışmaya gönderilecek resimler, ilkokul kademesi için 25*35
 ortaokul ve lisekademeleri için  35*50 boyutunda resim kâğıtlarına yapılır.
•Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okul ile ilgili kişisel bilgiler yazılamaz. 
(Resimlerde hiçbir şekilde yazı yer almamalıdır!)
•Katılımcı, ekte gönderilen yarışma katılım formunu eksiksiz doldurup, eserin arka yüzüne yapıştırmalıdır. 
Yarışma Katılım Formu Ek-1’ de bulunmaktadır.
•Eser, dijital ortamda yapılmamalıdır.
•Her yarışmacı yarışmaya en fazla bir eserle katılabilir.
•Yarışmacıların eserlerinin özgün olması gerekmektedir. 
•Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve 
herhangi bir yayın organında yer almamış olması gerekir. (Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya 
aittir.)
•Şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.
•Başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmaz.
•T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden ve temel değerlerle örtüşmeyen 
eserler, değerlendirme dışı bırakılacaktır.
MADDE 3- Yarışmaya katılan eserler, yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından sergileme hakkına 
sahiptir. (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, 
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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.)
MADDE 4- Resim sahibinin hakkı saklı kalmak kaydıyla, yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul 
etmiş sayılır.
MADDE 5- YARIŞMA TAKVİMİ VE TESLİM ETME SÜRECİ
Eserler Balıkesir Kent Konseyi’ne okul idaresi aracılığı ile yada kişisel teslim edilebilir.
Adres: Balıkesir Kent Konseyi Hizmet Binası Atatürk Mahallesi, Eski Kepsut Caddesi No:71/A
Karesi/BALIKESİR
İletişim Tel: 0 266 239 48 42 – 0 534 015 85 24
YARIŞMA SEKRETERYASI: Elif KABAKKUŞ
*Eserlerin Son Teslim Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar.
*Eserlerin Değerlendirme Tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba
*Dereceye Giren Eserlerin Duyurulması: 9 Eylül 2022 Cuma
*Ödül Töreni Tarihi:  Balıkesir Kent Konseyi Web sitesi, sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacaktır.

ESERLERİN İADESİ
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimlerin dışındaki resimlerin iadesi, istek halinde 
9 Eylül 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.

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Lisesi,Ortaokul ve Lise kademelerinden 
görevli öğretmenler, Güzel Sanatlar Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyinden 
birer jüri olmak üzere 7 (yedi) kişiden oluşacaktır. 

MADDE 6-  DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
*Aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacaktır.

KRİTERLER PUAN

Resmin konu uygunluğu 25

Yaratıcılık ve özgünlük 25

Duygu düşünceyi resme aktarma ve ifade 
gücü

25

Kullanılan teknik ve tekniğe uygun çalışma 25

Toplam 100
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MADDE 7-  ÖDÜLLER

KATEGORİ DERECE ÖDÜLLER

İlkokul

1. Mini Şövale Seti 

2. Boya Ve Aktivite Seti

3. Resim Malzeme Seti

*Mansiyon/Sergileme Boyama Çantası

KATEGORİ DERECE ÖDÜLLER

Ortaokul 

1. Taşınabilir Bluetooth
Hoparlör

2. Akıllı Bileklik

3. Kablosuz Bluetooth Kulaklık

*Mansiyon/Sergileme Resim Malzeme Seti

KATEGORİ DERECE ÖDÜLLER

Lise

1. Taşınabilir Bluetooth
 Hoparlör

2. Akıllı Bileklik

3. Kablosuz Bluetooth Kulaklık

*Mansiyon/Sergileme Şövale Boyama Seti

•Değerlendirmeye alınan tüm katılımcılara katılım belgesi ve boya seti verilecektir.
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Ek1:

Bu başvurunun bütün koşullarını kabul ettiğimi beyan ediyorum.  Tarih:  …../……/2022
          
          
          Adı-Soyadı
                İmza

Bu başvurunun bütün koşullarını kabul ettiğimi beyan ediyorum.  Tarih:  …../……/2022
 

               (Veli)
           Adı-Soyad
                   İmza

Yarışmacının;
Adı- Soyadı:

Sınıfı:

Telefon Numarası:

E-posta.

Okulunun;
Adı:

Adresi:

Tel:

İl:

İlçe:


