
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

“EvdeHayatVar” İLKOKULLAR VE ORTAOKULLAR ARASI RESİM YARIŞMASI 

ŞARTNAMESİ 

KONU 

Resimler EvdeHayatVar teması altında;“Evde hayat, evde ailemle oyun oynuyorum, evde 

kitap okuyorum, büyüklere saygı”konularından biri olacaktır. 

AMACI 

İçinde yaşadığımız bu zorlu süreçte insanların hayata tutunmasını sağlamak, kriz gibi görünen 

bu durumun fırsat tarafını yakalamasına yardımcı olmak, sosyal sorunları oluşmadan önlemek, bu 

vesile ile evdeki çocuklarımızı ekran bağımlılığından kurtarmak, ev halkı ile birlikte faaliyetler 

yaparak aile kurumunu güçlendirmekamaçlanmaktadır. 

 

İŞBİRLİĞİ 

 

Yarışmalar; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

işbirliğinde yürütülecektir. 

 

HEDEF KİTLESİ 

Kahramanmaraş sınırları içerisinde ikamet etmek koşuluyla aşağıda belirtilen kategorilerde: 

 

• İlkokul 

• Ortaokul 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Karakalem, renkli resim kalemi,  yağlı boya, sulu boya veya pastel çalışması şeklinde yapılan 

resimler değerlendirmeye alınacaktır. 

KATILIM KOŞULLARI 

1. Yarışmaya Kahramanmaraş il sınırları içinde ikamet eden ve Kahramanmaraş İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel lise ve dengi okul öğrencileri katılabileceklerdir. 

2. Yarışmaya katılan resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir 

yerde yayımlanmamış özgün bir çalışma olması gerekir. 

3. Her yarışmacı, yarışmaya bir ( 1 ) resimle katılabilir. 

4. Yapılan resmin fotoğrafı çekilerek Büyükşehir Belediyesi 

https://kahramanmaras.bel.tr/adresinde oluşturulan sayfaya yüklenecektir. 

5. Yarışmaya katılacak katılımcılar eserlerinde yarışma temasıyla ilgili kendi bilgi, duygu ve 

düşüncelerini işleyeceklerdir. 

 

6. Yarışmaya katılan eserler Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çeşitli yayınlarında 

kullanılarak değerlendirildiğinde ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. 

7. Yarışmacıların resimleri jüri tarafından değerlendirilerek dereceye giren eserler belirlenecek 

ödül töreni öncesinde duyurulacaktır. 

8. Jüri kararları kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez. 

https://kahramanmaras.bel.tr/


9. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır. 

 

YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK RESİMLER 

 

• Temel değerlerle örtüşmeyen resimler, 

• Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış resimler, 

• Yarışmacı kişiye ait olmayan, özgün olmayanresimler, 

• T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden resimlerjüri tarafından değerlendirme dışı 

bırakılacaktır. 

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 

Resimler, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafındanoluşturulan alanında uzman 

jüriüyeleri tarafından değerlendirilecek ve ilk üçe giren resimler seçilip sonuçlar internet üzerinden 

gerçekleştirilecekcanlı yayınla duyurulacaktır.Ayrıca 10 kişiye de mansiyon ödülü verilecektir. 

 

YARIŞMA SÜRESİ 

  

03-15 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve tüm kayıtlar dijital olarak 

https://kahramanmaras.bel.tr/sayfası üzerinden alınacaktır. 

 

ÖDÜL TÖRENİ 

Ödül töreninin yeri ve zamanı ilgililere ayrıca duyurulacaktır.  

ÖDÜLLER (İLKOKUL) 

İlkokul  (İlkokul 1-2. Sınıflar ile 3-4. Sınıflar kendi aralarında değerlendirilerek; ilkokullar için iki 

ayrı kategoride ödül verilecektir.) 

Birincilik Ödülü  : 1000 TL 

İkincilik Ödülü   : 750 TL 

Üçüncülük Ödülü  : 500 TL 

Mansiyon Ödülü  : 10 Kişiye Akıl ve Zekâ Oyunu Seti 

 

Son Başvuru Tarihi  : 15 Nisan 2020 Çarşamba, Saat: 24.00 

Sonuçların Açıklanması  : 20 Nisan 2020, Saat: 18.00’de https://tr-

tr.facebook.com/buyuksehirkahramanmaras, https://twitter.com/buyuksehirkm, 

https://www.instagram.com/buyuksehirkahramanmaras/ adreslerinden açıklanacaktır. 

ÖDÜLLER (ORTAOKUL) 

Birincilik Ödülü  : 1500 TL 

İkincilik Ödülü   : 1000 TL 

Üçüncülük Ödülü  : 500 TL 

Mansiyon Ödülü  : 10 Kişiye Akıl ve Zekâ Oyunu Seti 

 

Son Başvuru Tarihi  : 15 Nisan 2020 Çarşamba, Saat: 24.00 

Sonuçların Açıklanması  : 20 Nisan 2020, Saat: 18.00’de https://tr-

tr.facebook.com/buyuksehirkahramanmaras, https://twitter.com/buyuksehirkm, 

https://www.instagram.com/buyuksehirkahramanmaras/ adreslerinden açıklanacaktır. 
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