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1. KONU ve AMAÇ: 

   Afiş Tasarım Yarışması; Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 yılı 19 

Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir. 

Yarışmanın konusu; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı ifade eden afiş 

tasarımıdır. Yarışmanın amacı; lise öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 

Spor Bayramı’nın  coşku ve heyecanını hayal dünyalarına yansıtarak duygu ve düşüncelerini 

ifade edebilmelerine ve BT araçlarını kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak 

sağlamaktır.  

 

2. DAYANAK: 

08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Millî Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile 21.01.2020 tarihli   ve   

83203306-10.04- E.1563891 sayılı Makam Onayı (Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal 

Etkinlik İzinleri Yönergesi)’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 (Milli Eğitim Temel Kanunu) “Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim 

kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta 

gerçekleştirilmeye çalışılır.” 

 

3. YARIŞMA KOŞULLARI 

• Yarışmaya katılan öğrenciler; Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğüne elektronik 

ortamda oluşturulan katılım formu ile tasarımlarının özgün ve kendilerine ait 

olduğunu, bu eser ile daha önce hiçbir yarışmaya katılmadıklarını, hiçbir yerde 

sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini kabul ve beyan 

ederler. Katılım formunda beyanda bulunduğu bilgilerin doğruluğunu; aksi bir durum 

çıkması durumunda her türlü zararı karşılamayı kabul eden öğrencilerin başvuruları 

kabul edilecektir. (Bu şartları taşımayan tasarımlar, ödüle veya sergilemeye değer 

görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.) 

• Yarışmaya katılan, ödüle ve sergilemeye değer bulunan tüm tasarımlar bedelsiz ve 

süresiz olarak Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait olacak, iade edilmeyecektir. 

Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü yarışma yolu ile elde ettiği bu tasarımları, 

televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her türlü dijital ortamda yayınlama; 

katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını 

yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal 

ve uluslararası haber yapma hakkına sahip olacaktır. Çanakkale İl Millî Eğitim 



Müdürlüğü, değerlendirme sonucu derece alan tasarımları kullanıp kullanmama 

hakkını saklı tutar. 

• Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü gerek gördüğünde tasarım sahibinden tasarım 

üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Yürütme ve Değerlendirme Kurulu gerek 

gördüğü takdirde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayıyla yarışma usul ve esaslarında 

değişikliğe gidebilir. 

• Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yarışma ile ilgili her türlü duyuruya ilişkin 

esasları belirler. 

• Yarışmada dereceye girenlerin tescil işlemi Yürütme ve Değerlendirme Kurulu 

tarafından gerçekleştirilir. 

• Yarışma Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro yürütücülüğünde 

gerçekleştirilecektir. 

• İlk üç dereceyi alan öğrenciler; 19 Mayıs 2021 tarihinde @canakkaleilmem sosyal 

medya hesaplarından ve canakkale.meb.gov.tr internet hesabından duyurulacaktır.   

• Tasarım çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. 

Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte ve baskıya uygun olmalıdır. 

• Tasarımlar, 50x70 cm boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Tasarımlarda sözel mesaj 

olarak “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.” ibaresi 

yer alacaktır. Belirtilen ibarenin yer almadığı tasarımlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

• Çalışma orijinali jpeg ve pdf formatında olmak üzere 2 ayrı formatta 

basin17@meb.gov.tr adresine e-mail olarak teslim edilmelidir.  

• Yarışmacı elektronik başvuru formunda ve e-mailde kullanacağı aracı belirterek 

tasarımında istediği aracı kullanabilir.  

• Yarışmacı afiş tasarımını hangi araç ile ve nasıl yaptığını anlatan bir paragraf 

açıklamayı e-mail ve elektronik başvuru formunda belirtmelidir.   

• Afiş üzerinde uygun bir yerde Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğünün logosu yer 

alacaktır. Yarışma katılım formunun bağlantısı, şartname ve ilgili logoya 

canakkale.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.  

• Son teslim tarihi ve saatinden sonra gelen tasarımlar dikkate alınmayacaktır. 

• Tasarımlar üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz. 

Yarışmacı afişi e-mail olarak gönderirken, elektronik form üzerinden verdiği 

bilgilerini e-mail konu kısmında da detaylı bir şekilde yazmalıdır. Elektronik form ve 

afiş ile birlikte öğrenci bilgilerinin geldiği konu kısmı uyuşmaz ise yarışmacı yarışma 

dışı bırakılacaktır.  

https://canakkale.meb.gov.tr/


 

 

 

Yürütme ve Değerlendirme Kurulu 

• Yürütme v e  Değerlendirme Kurulu, Valilik onayı ile Mayıs ayında oluşturulur ve 

görev süresi yarışma takvimi ile sınırlıdır. 

• Yürütme ve Değerlendirme Kurulu, Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü Basın ve 

Halkla İlişkiler Birimi Şube Müdürü başkanlığında, BİLSEM Müdürü, Ar-Ge 

Birimi’nden 1 öğretmen, Özel Büro Birimi’nden 1 öğretmen, Teknoloji ve Tasarım 

branşından 1 öğretmen ile Görsel Sanatlar branşından 1 öğretmen olmak üzere 

toplamda 6 üyeden oluşur. 

• Yürütme Değerlendirme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli 

kararları alır. 

• Kurul, yarışma usul ve esaslarını belirleyerek yarışma takvimini oluşturur ve Çanakkale 

İl Millî Eğitim Müdürlüğünün internet sayfası ile sosyal medya hesaplarında gerekli 

duyuruların yapılmasını organize eder. 

• Ödüllerin niteliğini belirleyerek, dereceye giren öğrencilere söz konusu ödüllerin 

ulaştırılmasını koordine eder. 

• Yarışma sonuçlarını değerlendirir, Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü internet 

sayfasında ve sosyal medya hesaplarında sonuçların duyurulmasını sağlar. 

 

    Okul Müdürlükleri 

• Okul Müdürlüklerine ait internet sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında   yarışmanın 

duyurusunu yayımlar. 

• Yarışma ile ilgili öğrencilere rehberlik eder. 

 

Katılım Koşulları 

• Yarışmaya Çanakkale İli içerisinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel 

ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler katılabilir.  

• Yürütme Değerlendirme Kurulu Üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya 

katılamaz. 

• Yarışmaya bireysel olarak bir tasarım ile katılım sağlanabilir.  

 

Yarışmanın Uygulanışı 

• Tasarım Teması “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” olarak 

belirlenmiştir. 



• Herhangi bir teknik aksaklık durumunda Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

yarışmayı erteleme hakkına sahiptir. 

 

Değerlendirme ve Sonuçların Duyurulması: 

•     Dereceye giren öğrenciler; Yürütme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek 

tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır. Çanakkale İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından sonuçlar duyurulacaktır. 

• İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler 

değerlendirmeye alınmayacak,   derece/ödül kazanmaları durumunda derece/ödülleri bir 

sonraki katılımcıya aktarılacaktır. 

 

Ödüller 

• Yarışmada dereceye giren öğrencilere Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 

e- mail yoluyla katılım belgesi verilecektir. 

• İlk üçe giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilecektir.  

• Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 

belirlenecek tarihte salgın koşullarına uygun bir şekilde teslim edilecektir. 

 

4. YARIŞMA TAKVİMİ 

  Yarışma Duyurusu: 07-16 Mayıs 2021 

Tasarım Son Teslim Tarihi:17 Mayıs 2021 Pazartesi, Saat 10.00 

Tasarımların Değerlendirilmesi: 18 Mayıs 2021 Salı 

Sonuçların Açıklanması: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 
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