
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

SAĞLIKLI KENTLER ve TEMİZ ENERJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

“Rüzgar ve Güneş, Temiz Enerjiyle Bütünleş” Konulu Resim Yarışması Şartnamesi 

 

1. KONU: Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı ve temiz bir dünyada yaşaması için temiz enerji 

bilinci yerleştirilerek, enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak 

üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından 

24.11.2014 – 19.12.2014 tarihleri arasında geleceğimiz olan çocuklara yönelik Rüzgar ve Güneş, 

Temiz Enerjiyle Bütünleş konulu resim yarışması düzenlenecektir. 

 

2. YARIŞMANIN AMACI: Çocukların yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji elde 

edilmesi, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, enerji tasarrufu, enerji tasarrufunun çevreyle 

ilişkisi ve etkilerinin tasvir edildiği resim çalışması yaparak bilincin yerleşmesine katkı sağlamak. 

 

3. YARIŞMA ŞARTLARI: 

 

a) Resimler 35cm x 50cm boyutlarındaki kağıtlara yapılacaktır. 

b) Serbest boyama tekniği kullanılacaktır ( sulu boya, pastel boya, yağlı boya, guvaş boya, 

akrilik boya). Kalıcı özelliği olmayan (kurşun kalem, kömür vs.) malzemeler 

kullanılamaz. Fotokopi yapıştırma, mozaik yöntemiyle veya bilgisayar ortamında 

hazırlanan resimler kabul edilmeyecektir.  

c) Resimler paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde teslim edilmelidir.  

d) Resimlerin ön yüzüne yarışmacıyı tanımlayan isim, imza vb. işaretler bulunmamalıdır. 

e) Her bir yarışmacı, yalnızca 1 (bir) eserle yarışmaya katılabilir.  

f) Yarışma, İzmir genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm 5. 6. 7. 8. sınıfları 

kapsamaktadır. 

g) Katılım ücretsizdir. 

h) Katılımcı, teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. 

i) Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ya da 

yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yarışma katılımcısı eserin bu şartı sağladığını 

onaylamış olur. Reprodüksiyon eserler kabul edilmeyecektir. 

j) Ödül alan resimler geri iade edilmeyecektir. Telif hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesine 

aittir. Eser sahibi ya da velisi ödülü alarak telif hakkını İzmir Büyükşehir Belediyesine 

devrettiğini beyan ve kabul eder. 

k) Resimler haber amaçlı, sergi ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi web sayfasında resim 

sahiplerinin adı belirtilmek koşuluyla yayınlanabilir. Bunun için katılımcıya telif 

ödenmez. 

l) Ödül alamayan resimlerin sahipleri 1 ay içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı 

Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünden resimlerini elden teslim alabilecektir. 

Süresi içinde teslim alınmayan resimlerin sorumluluğu kabul edilmeyecektir. 

m) Her yarışmacı aşağıdaki katılım formunu dolduracaktır. Veli imzasının yer aldığı bu form 

resmin arka yüzü sol alt köşesine yapıştırılacaktır. 

 

5. ESERLERİN GÖNDERİMİ: 19.12.2014 tarihine kadar arka yüzünde veli imzalı katılımcı 

formunun yer aldığı eserler, ilgili adrese mesai saatleri içerisinde elden ya da posta yoluyla ulaşmış 

olmalıdır. Posta gönderimlerinde zarar gören eserlerden kurumumuz sorumlu değildir. Eserlerin 

gönderim bedelleri göndericiye aittir. 

 

6. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES ve İLETİŞİM BİLGİSİ 

 

Adres: İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Milli 

Kütüphane Caddesi No: 41/B Konak Katlı Otopark altı Konak Çarşısı No:21 Konak-İZMİR 

 



Telefon: (232) 293 39 21     e-posta: sagliklikentler@izmir.bel.tr 

 

7. SEÇİCİ KURUL  

 

Dereceye girecek olan eserlerin seçileceği kurul 5 kişiden oluşmaktadır. 

 

8. ÖDÜLLER 

 

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 50 adet eser seçilerek ilk 3 esere bisiklet ödülü verilecektir. 

Seçilen ilk 50 eser sahibine de boya seti ve başarı belgesi verilecektir. Ayrıca seçici kurulun seçtiği ilk 

50 eser bir (1) hafta boyunca belirlenecek olan adreste ve kurumsal web sitesindeki 

(http://skpo.izmir.bel.tr) sanal sergide sergilenecektir. 

 

9. YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Başlama Tarihi: 24.11.2014 

Bitiş Tarihi: 19.12.2014 

Seçici Kurulun Toplanması: 22.12.14 – 02.01.2015 tarihleri arasında 

Sonuçların Açıklanması: 09.01.2015 

Ödül Töreni: 16.01.2015 

 

Yarışma takviminde değişiklik yapma hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler ve Temiz 

Enerji Şube Müdürlüğüne aittir. Yarışma takviminde olabilecek değişiklikler http://skpo.izmir.bel.tr 

adresinde duyurulacaktır. 

 

10. KATILIMCI FORMU 

 

Adı Soyadı  

Eser İsmi  

Öğrencinin Yaşı  

Sınıfı  

Okulun Adı  

Okul Adresi  

Okul Telefonu  

Öğretmen Adı Soyadı  

Öğretmenin E-posta Adresi  

Velinin İrtibat Telefonu  

Resmin Hikayesi (Bu resmi 

yaparken ne düşündüğü, 6–7 

cümle ile anlatılması) 

 

 

Yarışma şartnamesini okudum ve koşulları kabul ediyorum. 

 

     Yarışmacı Velisi 
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