
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) XXX XX XX
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr Faks: (0 312) XXX XX XX

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf589-24ac-3c5e-bc78-96e9 kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 52656196/821.05/1806254 18/02/2015
Konu:Engel Siz Misiniz

Resim Yarışması

............................................MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16/02/2015 tarihli ve 1689939 sayılı
yazısı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Kuşağı kapsamında “Engel Siz
Misiniz?” konulu 1. Ulusal Resim Yarışması düzenlenmiştir.

İlgi yazı ve ekleri ekte gönderilmiş olup okulunuz öğrencilerine gerekli duyurunun
yapılmasını ve eserlerin 27 Mart 2015 tarihine kadar okul müdürlükleri aracılığı ile yarışma
şartnamesinde belirtilen adrese gönderilmesi hususunda ;

Bilgi ve gereğini rica ederim

Mehmet BABA
Müdür a.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

EK:
Yazı Örneği (7 sayfa)
Afiş (... Adet)

DAĞITIM:
Tüm Okullara



Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040 Tel: 0 326 227 68 68
Antakya/HATAY Fax: 0 326 227 69 69
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: temelegitim31@meb.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1faa-2771-3e99-81ea-4b76 kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
HATAY VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 68531273/821.05/1689939 16/02/2015
Konu: Engel Siz Misiniz

Resim Yarışması

.............................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi :Malatya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/02/2015 tarihli ve 1646892 sayılı
yazısı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Kuşağı kapsamında “Engel Siz
Misiniz?” konulu 1. Ulusal Resim Yarışması Düzenlendiği ilgi yazı ile bildirilmiştir.

İlgi yazı ve ekleri ekte gönderilmiş olup İlçeniz öğrencilerine gerekli duyurunun
yapılmasını ve eserlerin 27 Mart 2015 tarihine kadar okul müdürlükleri aracılığı ile yarışma
şartnamesinde belirtilen adrese gönderilmesi hususunda ;

Bilgi ve gereğini rica ederim

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

EK:
İlgi Yazı ve Ekleri (7 sayfa)
Afiş(... Adet)

DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)



Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040 Tel: 0 326 227 68 68
Antakya/HATAY Fax: 0 326 227 69 69
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: temelegitim31@meb.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1faa-2771-3e99-81ea-4b76 kodu ile teyit edilebilir.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü /MALATYA Bilgi için: M. BAYAZİT
Elektronik Ağ: www.malatya.meb.gov.tr Tel: (0 422) 3232505-118
e-posta: temelegitimşubesi@meb.gov.tr Faks: (0 422) 3239605

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend7f3-6d29-3d77-a950-96e3 kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 73521772/821.05/1646892 13/02/2015
Konu: Engel Siz Misiniz

Resim Yarışması

HATAY VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi :12.02.2015 tarih ve 1563620 sayılı yazınız.

İlimiz Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Kuşağı kapsamında
düzenlenen “Engel Siz Misiniz?” konulu 1. Ulusal Resim Yarışmasına ait afişde belirtildiği
üzere, başvuru formu ve yarışma başvuru şartnamesi Malatya Büyükşehir Belediyesinin
www.malatya.bel.tr internet adresinde bulunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Murat DEMİR
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

EKİ : İlgi yazı.(1 Adet)
İlgi afişi (1 Adet)
Katılım Şartnamesi (6 Adet)



MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KUŞAĞI 

1.ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

 

 YARIŞMANIN AMACI 

Malatya Büyükşehir Belediyesi  tarafı da  düze le e   E gel “iz Misi iz?  sloga lı 1.Ulusal Resim 

Yarış ası’ ı  a a ı;  

- Ülke izde aşa a  e gelli ire leri  ö leri deki e gelleri  eler olduğu a farkı dalık arat ak, 
- Kendi ellerimizle ko duğu uz e gelleri fark ederek ortada  kaldır ak, 

- Toplu sal ola lara karşı öğre ilerde du arlılık oluştur ak, 
- Öğre ileri  Resi  “a atı a ola  ilgileri i arttır ak, 
- “a atsal faali etlere katılı ları ı ve u faali etlerde  ke if al aları ı sağla ak, 
- Yarış a sa esi de orta a çıka  çalış aları toplu u uza su aktır. 

YARIŞMANIN KAPSAMI 

Türki e’de öğre i  göre  tü  ortaokul  ve lise öğre ileri e açıktır. Yarış a ortaokul öğre ileri  

ve lise öğre ileri i  katıla ağı iki a rı kategoride apıla aktır.  

YARIŞMANIN KONUSU 

Engel Siz Misiniz?  “loga ı ile E gelli vata daşları ızı  karşılaştıkları soru ları resim yolu ile anlatmak. 

Yarış a a katıla ak resimlerde ko u a u gu luk ara a aktır. 

KATILIM KOŞULLARI 

. Yarış a Türki e’deki lise ve ortaokullarda  öğre i  göre  tü  öğre ilere açıktır. Lise kategorisi içi  lise 
öğre isi ol ak şartı ara ır. Milli Eğiti  Baka lığı a ağlı res i ve özel okulları  , , , . “ı ıfları da 
oku a  öğre iler  

Ortaokul kategorisi içi  ortaokul öğre isi ol ak şartı ara ır. Milli Eğiti  Baka lığı a ağlı res i ve özel 
okulları  , , , . “ı ıfları da oku a  öğre iler.  

* Veli o a ı: Tü   arış a ılar içi  veli o a  i zası aşvuru for u da  istenecektir.  

* Lise ve ortaokul  öğre ileri kategorisi de aşvuru apa  öğre ilerde  arış ada ödül kaza a ları  ve 
ke disi e eşlik ede  velisi i  ve a öğret e i i  katılı ı ve  kişi  ko akla a ve ulaşı  giderleri Malatya 

Bü ükşehir Beledi esi  tarafı da   karşıla a aktır. 

* Öğre i Belgesi:  Tü   kategorilere  katıla ak arış a ılardan deva lı öğre i oldukları a  dair öğre i 
belgesi istenecektir.  

2. Katılı ılar, arış a a daha ö e herha gi ir arış ada ödül al a ış e  fazla iki (2  özgü   

eserle katıla ilirler.  

3. Eserlerin oluşturul ası da her türlü tek ik kulla ıla ilir. 

 



MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KUŞAĞI 

1.ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

 

 

4. Gö derilecek eserlerin e atları ı  ortaokullar içi  35x50 ’de  küçük, Liseler içi   ’de  küçük 

ol a ası gerek ektedir. 

5. Yarış ada seçi i kurul iki aşa alı değerle dir e apa aktır. Ö  değerle dir ede seçile  resi ler jüri 
değerle dir esi içi  a rıla ak. Her kategoride apıla  jüri değerle dir esi so u u da dere e e gire ler 
açıkla a ak. 

6. Ö  değerle dir e i geçe  katılı ıları  isi leri belediye  internet sitesi olan  

www.malatya.bel.tr  üzeri de  açıkla a ak ve katılı ıları  e-posta adresleri üzeri de  so uçlar 
bildirilecektir.  

 8. Eserlerin kargo edelleri katılı ılara aittir. 

. Ö  değerle dir e i geçe  eserler sergile e e hak kaza ış sa ılır. 

. Yarış ada ödül ala  eserleri  tü  kulla ı  hakları Malatya Bü ükşehir Beledi esi’ e aittir. Malatya 

Bü ükşehir Beledi esi ,  5846 “a ılı Fikir ve “a at Eserleri Ka u u’ u  ilgili addeleri de elirtile  şekilde 
arış ada ödül ala  eserleri ; işle e, çoğalt a, a a, te sil, işaret, ses ve a  görü tü akli e ara an 

araçlarla u u a ileti  hakkı ı  a ı sıra sergile ek ve ödül ala   eserleri  aşka ka u kuru ları a 
devret ek üzere herha gi ir edel öde eksizi  sahip  ola aktır.  

. Resi leri  sergile e e hazır şekilde tesli i katılı ılara aittir. Sergi bitiminden sonra eserler iade 

edilmeyecektir. 

Kargoda oluşa ile ek sıkı tılarda  Belediyemiz soru lu değildir. Bu süre i  so u da  oluşa ak her türlü 
asal duru  katılı ıları  soru luluğu dadır.  

12. Eserler resi  kağıdı o utu daki ir ukavva karto  üzeri e apıştırılarak paspartusu apıla ak; 
eserleri  ıpra a ası içi  iki ukavva karto  arası da gö deril esi sağla a aktır. 

13. Yarış a a katıla ak eserleri  hiç ir eri de isi  ve si ge kulla ıl a a ak, al ız a resmin arka sağ alt 
köşesi e altı ü ük harf ve raka larda  oluşa  ir ru uz azıla ak. Mesela  M Y şekli de  A ı ru uz 

aşvuru for u a da azıl ış ol alıdır. 

. Eserlerle irlikte aşvuru for u da doldurularak gö derile ektir. 

15. Birde  fazla eserle katıla  arış a ılar her eser içi  a rı ir aşvuru for u doldura aktır. 

. “eçi i Kurul, ödülleri  tü ü ü a da ir kıs ı ı dağıtıp dağıt a akta ser esttir.  

. Ödüller irde  fazla katılı ı arası da pa laştırıla ilir. 

. Okullar arış a a katıla ak eserleri toplu olarak ir kargo paketi olarak gö dere ilirler. 

19. Yarış a a katıla  tü  katılı ılar ukarıda elirtile  şartları ka ul et iş sa ılır. Yarış a şartları a 
u a a  eserler değerle dir e e alı a a aktır. 

http://www.malatya.bel.tr/


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KUŞAĞI 

1.ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

 

 

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU 

1- Ertan MUMCU Bü ükşehir Beledi esi Ge el “ekreter Yardı ısı  

2- İhsa  GENÇAY Bü ükşehir Beledi esi Kültür ve “os al İşler Daire Başka ı  

3- Mükre i  YAĞBA“AN Bü ükşehir Beledi esi Kültür ve Eğiti  Şu e Müdürü  

4- Hamza BOZKURT Bü ükşehir Beledi esi Tesisler ve “por  Şu e Müdürü  

5- Coşku  KARAAĞAÇ Bü ükşehir Beledi esi “a at Etki likleri Şu e Müdürü  

SEÇİCİ KURUL 

- Doç. Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN İ ö ü Ü iv. Güzel “a atlar ve Tasarı  Fakültesi Öğreti  Ü esi  

- Yrd. Doç. Dr. Mesut YAŞAR  İ ö ü Ü iv. Güzel “a atlar ve Tasarı  Fakültesi Öğreti  Ü esi  

- Yrd. Doç. Dr. Hikmet Serdar MUTLU  İ ö ü Ü iv. Güzel “ t. ve Tasarı  Fakültesi Öğreti  Ü esi  

- Veh i KOLÇAK Meh et Akif Erso  Ortaokulu Resi  Öğret e i  

- Mükre i  YAĞBA“AN Bü ükşehir Beledi esi Kültür ve Eğiti  Şu e Müdürü  

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

. Du uru İ ter et, Bası , Milli Eğiti  Baka lığı a, sivil toplu  kuruluşları a vs.   06 Şu at  

. “o  Başvuru Tarihi: 27 Mart 2015 (Mesai bitimine kadar) 

. Ö  Değerle dir e i  Yapıl ası:  Nisa   

4. Jüri Fi al  Değerle dir esi: 15 Nisan 2015 

. Dere e e Gire  Eserleri  Açıkla ası:  Nisa   

. Ödül Töre i ve “ergi Açılışı:  Ma ıs  (Malat a Bü ükşehir Beledi esi  “a at Galerisi) 

ÖDÜLLER 

Ortaokul Öğrencileri İçin  

Biri ilik Ödülü : 1500 TL  

İki ilik Ödülü: 1000 TL 

Üçü ülük Ödülü: 500 TL 

Ma si o  Ödülü : 250 TL (3 adet) 

 

 



MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KUŞAĞI 

1.ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

 

 

Lise Öğrencileri için 

Biri ilik Ödülü : 000TL  

İki ilik Ödülü: 1500 TL 

Üçü ülük Ödülü: 000 TL 

Ma si o  Ödülü :  TL  adet  

 

BİLGİ ve İLETİŞİM ADRESLERİ: 

Ha er ve du urular içi  : http:// www.malatya.bel.tr  

“oruları ız içi  : mukreminyagbasan@malatya.bel.tr  (0422 377 19 32 ) 

Eser toplama merkezi : Malat a Bü ükşehir Beledi esi Kültür ve Eğiti  Şu e Müdürlüğü 

Bü ükşehir Beledi e Bi ası Karşısı Kültür ve “os al İşler Dairesi Kat:1   MALATYA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malatya.bel.tr/
mailto:mukreminyagbasan@malatya.bel.tr


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KUŞAĞI 

1.ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ KAYIT FORMU 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI  : 

DOĞUM YERİ VE YILI   : 

ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLDUĞU OKULUN  

ADI VE ADRE“İ    : 

YARIŞMA KATEGORİ“İ   :          Lise            Ortaokul 

KATILDIĞI ESER  SAYISI   : 

TELEFON NO    :     GSM: 

İLETİŞİM ADRE“İ   : 

 

E-PO“TA ADRE“İ   : 

RUMUZ     : 

VELİ ONAYI    :            Katıla ilir 

Veli  Adı “o adı  

                   İ za 

ESERİN : 

ADI  :         

TEKNİĞİ : 

ÖLÇÜLERİ :  

 

 

Şart a e hükü leri i ka ul edi oru  

Tarih  

İ za 



MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KUŞAĞI 

1.ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

 

 




