
 

MESLEKİ EĞİTİM 

OKUL KIYAFETİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI 
İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Eskişehir 

Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası 

YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ OKUL Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

YARIŞMA AMACI ve KONUSU 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Mesleki Eğitim”  faaliyetleri kapsamında 

“Geleceğim Mesleğim, Tasarım Benim” mottosuyla; meslek liselerine 

olan talebin artırılması, öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, 

kişiliklerini yansıtabilecek, güncel trendlerle uyumlu, özgün; bununla 

birlikte kurumsal bir kimliğin içerisinde ait olma duygusunu aşılayan bir 

giyim tarzı oluşturulması için bölgesel bir tasarım yarışması BEBKA 

tarafından düzenlenecektir.  

Okul kıyafeti tasarım yarışması Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te bulunan 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Moda Tasarım Teknolojileri 

Alanı ve Grafik ve Fotoğraf alanı öğrencilerine yönelik, pantolon/etek, 

tişört ve sweatshirt /yelekten oluşan kız ve erkek okul kombininin 

istenilen renk, baskı, nakış, üç boyutlu görsel vb. kullanılarak tasarlanması 

 

KATILIM KOŞULLARI 

 

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

2. Yarışmaya bünyesinde Moda Tasarım Teknolojileri Alanı ve Grafik 

ve Fotoğraf Alanı bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 

eğitim gören öğrenciler katılacaktır. 

3. Yarışmaya her öğrenci  bir tasarım ile katılabilecektir. 1 danışman 

öğretmen olacaktır. 

4.  Tasarımlar katılım sağlayan öğrenciye ait ve özgün olmalıdır. Özgün 

olmadığı anlaşılan tasarımlar elenecektir. Tasarımla hazırlanırken 

MEB kılık kıyafet yönetmeliği dikkate alınmalıdır. 

5. Yarışmaya aşağıdaki dokümanları içeren başvuru belgesi ile katılım 

sağlanacaktır. 

• Öğrenim görülen liseden alınan öğrenci belgesi. 

• Tasarımın çıkış noktasını ve tasarımda ifade etmeye çalıştığı 

duygu/düşünceyi ifade eden, şartname kurallarını anladığını 

ve kabul ettiğini de beyan eden imzalı bilgi yazısı. 

• A4 boyutunda tasarımın kız ve erkek ön-arka beden  teknik 

çizimi. 

• Kuru boya tekniğiyle hazırlanmış A3 boyutunda tasarımın  

kız ve erkek ön- arka beden  artistik çizimi. 

• Çizimler siyah kartona paspartusu yapılmış ve etiketleri 

hazırlanmış şekilde  teslim edilmeli. 

 

 

AÇIKLAMALAR 

1. Dereceye giren tasarım sahiplerine başarı belgesi ve öğrenim 

gördükleri okullara da katılım belgesi verilecektir. 

2. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, katılım koşullarını kabul etmiş 

sayılacaklardır. 

3. Yarışmaya gönderilen tasarımların, tüm kullanım hakları MEB’na 

aittir.  



 

4. Öğrencilere ait tasarımlar ve hazırlanan numuneler ile yarışmaya 

ilişkin her tür kayıt ve görsel, Ajans ve BTSO tarafından, tanıtım 

dokümanlarında, faaliyet raporlarında, çalışma programlarında, sektör 

raporlarında vb her tür çalışmasında ve yayınlarında ayrıca bir izne 

gerek olmaksızın kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu 

için basın organlarında da tasarım sahibinin adı ile birlikte 

kullanılabilir. 

5. Dereceye giremeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 

1 ay içerisinde teslim edilen adresten geri alınabilir. Bu süre içinde 

tasarımlarını geri almayan katılımcılar hak iddia edemez. 

6. Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti 

halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri Ajans tarafından iptal 

edilir. 

 

ÖDÜLLER 

 

Birincilik Ödülü:    Dizüstü Bilgisayar 

İkincilik Ödülü:      Tablet 

Üçüncülük Ödülü:  Mini Tablet 

Dördüncü ve Beşinci için Mansiyon Ödülleri 

 

BAŞVURU ŞEKLİ 

Katılım dosyaları şahsen veya posta yolu ile belirtilen süre içinde 

Necatibey MTAL’a  gönderilecektir. Gönderi ücretleri ve postadan 

kaynaklanan gecikmelerden katılımcı sorumludur. 

SON BAŞVURU TARİHİ 18 Mart 2020 Saat: 17:00 

YARIŞMANIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ  

TARİH 
20 Mart 2020 

ÖDÜL TÖRENİ-LANSMAN TARİHİ 27 Mart 2020 

BAŞVURU İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Necatibey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 

Adres:Hocaalizade, Rakım Sk. No8, 16230 Osmangazi/Bursa 

Telefon: (0224) 221 11 32 

 
Okul Müdürü:Türkan CANER 

505 656 99 33/ turkancaner16@gmail.com 

Müd.Baş.Yrd:Nademin ŞAHİN 

505 912 67 01/ nademinsahin@hotmail.com 

Moda Tasarım Alan Şefi:Ayşe AKDENİZ 

505 384 91 71/ataaysak@hotmail.com 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNTNB8MbGienUlYeJ5UDtOqYztP6QQ:1581931879475&q=necatibey+mesleki+ve+teknik+anadolu+lisesi+telefon&ludocid=5318889543394711702&sa=X&ved=2ahUKEwiwnvC9o9jnAhVJe8AKHXRIAEoQ6BMwE3oECBYQAg

