Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
“15 Temmuz ve Şehitler” EBA RESİM YARIŞMASI YÖNERGESİ

YARIŞMANIN KONUSU: “15 Temmuz ve Şehitler”
Ülkemizde yaşanan hain darbe girişiminin ardından milletimizin ortaya koyduğu asil
duruş, demokrasiye sahip çıkan can siperane savunuşu, millet olma, bir olma arzusu
EBA yarışmalarında resim sanatı ile şekil bulacaktır.
Yarışmayla öğretmen ve öğrencilerimizin milli irade, demokrasi, vatan, ordu- millet,
şehadet, ilk kurşun, kahramanlık, bayrak konularına resim yoluyla bakış açıları
yansıtılacaktır.
YARIŞMANIN AMACI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile
Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrenci ve
öğretmenlerin resim sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle
aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.
Resim yarışmasıyla; yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen öğretim
programlarına uygun olarak;
•
•
•
•
•

•
•
•

Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın tanıtılması kapsamında; farkındalığı
artırmak ve projeyi tanıtmak,
Milli irade, demokrasi ve milli değerlerimize bağlılık konusunda farkındalık
oluşturmak,
Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik
duyum ve beğenilerini geliştirmek,
Toplumda milli irade, demokrasi, vatan-ordu-millet, şehadet, ilk kurşun,
kahramanlık, bayrak, gazilik v.b. kavramların görsel dökümünü çıkarmak,
Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile
sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için
ortam sağlamak,
Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına
katkı sağlamak,
Ortaya çıkan ürünleri EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak,
Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade
etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.
Öğretmen kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve
özel okul öğretmenlerini kapsamaktadır.
Öğrenci kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve
özel okullarda okuyan ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.
YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Genel Şartlar
1- Yarışma, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okul
öğretmenleri, öğrenci kategorisinde ise resmi ve özel ortaokul ve lise öğrencilerine
açıktır.
2- Resmi ve özel okulların 12. sınıf öğrencileri mezuniyet tarihine kadar yarışmaya
katılabilirler. İstenildiği takdirde mezuniyet tarihini belirten belgeyi sunmaları
gerekmektedir.
3- Yarışmaya katılan özel okul öğretmenleri başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni
olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
4- Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (Birinci, İkinci, Üçüncü,
Mansiyon, Özel Ödül, Sergileme) almış ve herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle
yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar resimlerin tümüyle
kendilerine ait, özgün eserler olduğunu, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. (Ödül
kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır).
5- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanları ve birinci
derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
6- Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında
kalacaktır.
7- Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan resimler yarışma
dışı bırakılacaktır.
8- Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir.
9- Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları eserlerin her türlü yayın hakkını Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne devrettiğini kabul eder.
10- Yayımlanan eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmez.
11- Başvurusunu tamamlayan her yarışmacı, yukarıda belirtilen yarışmaya katılım
şartlarını kabul etmiş sayılır.
Yarışma yönergesine eba.gov.tr/yarisma/basvuru adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik Şartlar
1- Resimde kullanılacak teknik, katılımcıların tercihine bırakılmıştır.
Yarışmacılar kara kalem, Kuru boya, pastel, yağlıboya, akrilik, guaj, kolaj vb.
her türlü teknikte çalışılmış eserleri ile yarışmaya katılabilirler.
Bilgisayar çıktısı resimler kabul edilmeyecektir.
2- Yarışmaya gönderilen eserler, en az A3 boyutlarında (29,7x42 cm) veya en
fazla 35x50xcm boyutlarında resim kağıdı üzerine olacaktır.
3- Yarışmaya gönderilecek eserlerde paspartu olmamalıdır.
4- Resimlerin ön yüzünde isim, imza vb bilgi olmayacaktır.
5- Eserlerin arka yüzünde şu bilgiler yer almalıdır.
• Katılımcının kategorisi (Öğretmen veya Öğrenci)
• yarışmacının adı ve soyadı
• Okulunun adı ve ili
6- Resim zarar görmeyecek şekilde, dikkatlice paketlenmiş olmalıdır ve zarfın
içinde şu belgeler yer almalıdır:
•
•

Yarışma katılım formu (Yönergenin sonunda yer alan boş form
katılımcılar tarafından doldurulup imzalanacaktır)
Resim

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Yarışmaya gönderilecek zarfın üzerine “ÖĞRENCİ KATEGORİSİ” veya
“ÖĞRETMEN KATEGORİSİ” yazıldıktan sonra aşağıdaki adrese posta/kargo
ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
MEB YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15 Temmuz ve Şehitler EBA RESİM YARIŞMASI Yarışma Komitesi 06500
Teknikokullar- Yenimahalle/Ankara

ÖDÜLLER
Ödüller, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.
Öğretmen Kategorisi Ödülleri:
1.lik ödülü 4000 TL
2.lik ödülü 3000 TL
3.lük ödülü 2000 TL
EBA Özel Ödülü 2000 TL
Öğrenci Kategorisi Ödülleri:

1.lik ödülü 4000 TL
2.lik ödülü 3000 TL
3.lük ödülü 2000 TL
EBA Özel Ödülü 2000 TL
Yarışma Seçici Kurulu ilerleyen günlerde (http://www.eba.gov.tr) adresinden
duyurulacaktır.
Başvuruların Kabul Edilme Tarihi: 03 EKİM 2016
Eserlerin Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2016
Sonuçların Açıklanması: Jüri toplantı ve sonuçların duyuru tarihi ilerleyen günlerde
(http://www.eba.gov.tr) adresinden duyurulacaktır.
İLETİŞİM
Yarışma Sekreteri : Alpaslan TURAN
aturan@meb.gov.tr Telefon :0 (312) 296 9518

(ÖĞRENCİLER İÇİN)
"15 TEMMUZ VE ŞEHİTLER EBA RESİM YARIŞMASI”
KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME
YARIŞMA KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA

Yarışmaya gönderdiğim resmin kendime ait olduğunu, daha önce düzenlenen
hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında
sergilenmediğini, Eserimin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her
türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda
kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi
taahhüt ederim.

ADI:
SOYADI:
OKULU:
SINIFI:
RESMİN ADI:
E-POSTA:
CEP TELEFONU:
ADRES:
İL:
Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.

TARİH / İMZA: ................................................................................................

(ÖĞRETMENLER İÇİN)
"15 TEMMUZ VE ŞEHİTLER EBA RESİM YARIŞMASI”
KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME
YARIŞMA KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA
Yarışmaya gönderdiğim resmin kendime ait olduğunu, daha önce düzenlenen
hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında
sergilenmediğini, Eserimin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her
türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda
kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi
taahhüt ederim.

ADI:
SOYADI:
OKULU:
RESMİN ADI:
E-POSTA:
CEP TELEFONU:
ADRES:
İL:
Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.

TARİH / İMZA: ................................................................................................

