
 
 

 

 

 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 

 En Güzel Balkon Süsleme Yarışması 

Düzenleyen: 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ve Gaziantep İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 

Kategori: 
Sosyal Medya 
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 Temel Eğitim Öğrencileri 
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Yarışmanın Amacı: 

           TBMM’nin 101.yıl dönümünde, salgın sebebiyle geniş katılımla 

kutlamalar yapılamayacağından, öğrencilerimizin coşkusunu sosyal medyada 

yansıtabilmek gündem oluşturmak. 

 

Yarışma Konusu: Balkon Süsle Sosyal Medyada Paylaş 

Yarışma Başvuru Şartları 

• Yarışmaya; Jüri üyeleri ve bunların yakınları dışındaki tüm Resmi ve özel Temel Eğitim 

öğrencileri katılabilir. 

• Yarışmaya katılacak adaylar, balkon ve pencerelerini süsleyerek fotoğraflayacak ve bu 
fotoğrafları twitter üzerinden 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 20:00’ da 

#GaziŞehrinÇocukları etiketiyle paylaşacaklardır. 

• Paylaşımı en çok beğenilen ve retweet alan adaylardan ilk 3 e girenler ödüllendirilecektir. 

• Yarışmaya katılacak olan Paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel 
görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun 

düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir 
siyasi görüşü övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye 

taşımamalıdır.  

• Başvuru yapılan paylaşım Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile 
Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen 

ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde seçilmesi gerekmektedir. Bu şekilde 
hazırlanmayan paylaşımlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.   

• Başvuru sahipleri en fazla bir paylaşım ile yarışmaya katılacaktır.  

• Yarışmaya başvuru; Twitter üzerinden 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 20:00’ da 

yapılacaktır. Twitter’da paylaşım yapılırken #GaziŞehrinÇocukları etiketini kullanmak 
zorunludur. 

• Seçici kurul tarafından seçilecek olan 3 adet paylaşım sahibine ödül verilecek 

• Ödül kazanan yarışmacılara ‘Tablet Bilgisayar’ verilecektir.  



 
 

 

• 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dahilinde yarışmaya katıldığını 
kabul ve taahhüt eder.  

•  

• Diğer Hususlar; 

• Yarışmaya katılacak paylaşımlar Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği toplamda 5 kişilik bir komisyon tarafından 

değerlendirilecektir.  

• Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak 
hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum tarihi itibari ile yaşı küçük olana 
verilecektir.  

• Seçici Kurul’un değerlendirme sonucu katidir, sonuçlara itiraz hakkı yoktur.  

• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma şartlarında 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

• Yarışmaya katılan adaylardan, sosyal medya hesaplarının sahte olması yada hile ile beğeni ve 
retweet aldığı tespit edilenlerin paylaşımları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• İlk 3’e giren paylaşımlar ile ilgili 24 Nisan 2021 günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon tarafından yerinde tespit yapılacaktır. 
Bu sebeple süslenen balkonla 24 Nisan 2021 akşamı 17:00’a kadar  hazır kalmalıdır. 

 

 


