
“CENNET VATAN- Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”
Konulu Kompozisyon Yarışması Şartnamesi

1) YARIŞMANIN ADI: “CENNET VATAN- Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı”
konulu resim ve kompozisyon yarışması.

2) KONUSU: İstiklâl Marşımızda yer alan “CENNET VATAN” ibaresinin ve bu ibarenin yer 
aldığı “Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı” mısraının öğrenciler için ne ifade ettiği.

3) YARIŞMANIN AMACI: 
a) Öğrencilerimizde İstiklâl Marşımızın ne anlattığı konusunda bir hassasiyet temin etmek. 
b) İstiklâl Marşımızda manasını bulan “vatan” mefhumu üzerine düşünmeyi teşvik etmek;

hususen “Cennet Vatan” olarak adlandırdığımız ‘Türkiye’mizin, niçin bu isimle 
adlandırılmış olabileceğini düşündürmek.

c) Vatan sevgisini yaygınlaştırmak ve vatan mevzuunda bir mensubiyet ve aidiyet 
duygusu temin etmek.

d) Şehitlerin, İstiklâl Marşımızda bize neyi emanet ve tavsiye ettiğini hatırlatmak.

4) KATILIM VE YARIŞMA ŞARTLARI:
a. Konya merkez ilçelerde yer alan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarışmaya

         iştirak edebileceklerdir.
b. İlkokul öğrencileri (İlköğretim 1-2-3-4. sınıflar)  resim alanında yarışmaya 

katılabileceklerdir. Orta öğretim (ilköğretim 5- 6-7-8. sınıflar) ve lise öğrencileri ise 
kompozisyon yarışmasına iştirak edebileceklerdir.

      c. Eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da yayınlanmamış olması.
      d. Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilirler.

e . Dereceye girsin veya girmesin, yarışmaya katılan eserlerin tüm imtiyazı İstiklâl Marşı 
Derneği’ne ait olacak, eserler üzerinde yarışmacılar telif vesair hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

      f.Yarışmaya katılan eserlerin yarışmacıya geri verilmesi söz konusu değildir.
g. İstiklâl Marşı Derneği, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri basılı ve görsel 

yayın olarak yayınlayabilir. Afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi 
olarak kullanma hakkına sahip olacaktır

5) Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:
a) Kompozisyonlar; A4 sayfa boyutunda, 12 punto, Times New Roman karakteri ile 3 sayfayı 
geçmeyecek şekilde hazırlanarak 3 nüsha halinde teslim edilecektir. Eserin arkasına yarışmacının 
adı, soyadı, yaşı, eğitim gördüğü okulun adı ve iletişim bilgileri (okulun adresi ve telefon 
numarası) açık olarak yazılmalıdır.
b) Resimler; tek nüsha halinde 35X50 cm ölçülerinde resim kağıdına yapılacaktır. Her türlü resim 
tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaş boya 
vb.) Resmin ön yüzüne kesinlikle bilgi yazılmayacaktır. Eserin arkasına yarışmacının adı, soyadı, 
yaşı, eğitim gördüğü okulun adı ve iletişim bilgileri (okulun adresi ve telefon numarası) açık olarak 
yazılmalıdır.
c) Eserler özgün olmalı, başka bir eserden kopya olmamalıdır. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler 
konu hakkında kendi bilgi, hissiyat ve düşünceleriyle eseri oluşturacaklardır.

6) Uygulamaya ilişkin açıklamalar:

a) Yarışma şartları okul idareleri tarafından öğrencilere duyurulacaktır. Ayrıca bu yarışmayla 
alakalı olarak İstiklâl Marşı Derneğince hazırlanan yarışma afişi okul idarelerince öğrencilerin 
görebilecekleri panolara asılarak yarışmanın duyurusu yapılacaktır. 



b) Okullarda “resim” ve “kompozisyon” dallarında sınıf ve branş öğretmenlerinden oluşturulacak 
bir komisyon tarafından okulu temsil edecek üç eser seçilecektir. Okullarca seçilen eserler İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

c) Okullardan gelen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından 
tekrar değerlendirmeye alınacak ve ilk üç sırada dereceye giren eserler İl Milli Eğitimi 
Müdürlüğüne teslim edilecektir.

d) İlk üç dereceyi ve mansiyonları her ilçeden gelen çalışmalar arasından İstiklâl Marşı Derneği 
Konya Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa oluşturduğu jüri belirleyecektir. 

e) Seçici Kurul: İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek 3 jüri, İstiklâl Marşı Derneği Konya 
Şubesince belirlenecek 2 jüri. 

7) FAALİYET TAKVİMİ: 

Sıra no: Faaliyet Başlangıç Bitiş
1 İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 

yarışmanın ilan edilmesi
18 Mart 2013

2 Yarışmanın okul idarelerince 
öğrencilere duyurulması 

25 Mart 2013 18 Nisan 2013

3 Eserlerin teslimi 26  Mart 2013 19 Nisan 2013
4 Eserlerin okul idarelerince 

değerlendirilerek İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerine 
gönderilmesi

22 Nisan 2013 26 Nisan 2013

5 Seçilen eserlerin İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerince 
eserlerin değerlendirilmesi ve 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
gönderilmesi 

29 Nisan 2013 03 Mayıs 2013

6 Eserlerin jüri tarafından 
değerlendirilip dereceye giren 
eserlerin belirlenmesi.

06 Mayıs 2013 07 Mayıs 2013

Yarışmada dereceye giren öğrencilere aşağıda belirtilen şekilde ödüller verilecektir. 

RESİM YARIŞMASI
(ORTAOKUL) 
KOMPOZİSYON (LİSE) KOMPOZİSYON

BİRİNCİ         500,00 TL BİRİNCİ              500,00 TL BİRİNCİ            1.000,00 TL
İKİNCİ           300,00 TL İKİNCİ                 300,00 TL İKİNCİ                 750,00 TL
ÜÇÜNCÜ      200,00 TL  ÜÇÜNCÜ           200,00 TL ÜÇÜNCÜ            500,00 TL

Mansiyon ödülleri: Yarışmada 4. 5. 6. 7. 8. 9. olan ilk ve ortaokul öğrencilerine milli kültürümüze ait 
eserler ödül olarak verilecektir. Lise öğrencilerine ise İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Şair İsmet 
Özel’in kitaplarından bir seçki verilecektir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:Sonuçlar İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, 
www.istiklâlmarsidernegi.org.tr internet adresinden ve basın yoluyla duyurulacaktır.
ÖDÜLLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: Ödüller, 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü, İstiklâl
Marşı Derneği Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilecek halka-basına ve öğrencilerin katılımına açık 
bir törenle verilecektir. Tören yeri daha sonra ilan edilecektir. 

Sorularınız için Konya Şubemiz Başkanı Mustafa Deveci ile irtibata geçebilirsiniz: (533) 6320173


