
 

 

        “HAYALİM MAVİ VATAN” 
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ RESİM ÇİZME 

LİSE ÖĞRENCİLERİ ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

  

Yarışmanın Amacı: GESTAŞ iş birliğinde; tarihimizde büyük bir öneme ve konuma sahip 

Çanakkale Boğazı’nın ve kıyı kesimlerinin temizliği, deniz hayatı ve denizcilik ile ilgili 

farkındalık oluşturmak kıyı ve denizlerimizin korunmasını öncelik hâline getirmek ve gelecek 

nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Çanakkale bırakmak, resim ve şiir 

yeteneği olan öğrencilerimizi bu alanda teşvik etmek amaçlanmaktadır. 

  

Resim Konusu: Çocuk gözüyle temiz bir deniz ve Boğazın geleceğimize etkilerinin 

resmedilmesi. 

 

Resim Tekniği: Resimler istenen teknikle, A-3 boyutunda her tür kâğıda yapılabilir.  

 

Yarışma Kapsamı: Çanakkale merkez ilçede bulunan tüm resmî/özel ortaokul öğrencileri.  

 

Seçici Kurul: İl Millî Eğitim Müdürlüğü “Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu”  

 

 

Ödüller:  

Birincilik Ödülü:   Bisiklet 

İkincilik Ödülü:     E-kitap okuyucu 

Üçüncülük Ödülü: Scooter  

 

Yarışma Koşulları: Merkez ilçedeki tüm ortaokul öğrencilerinin katılımına açıktır.  

 

1. Yarışma Konusu ‘’Çocuk gözüyle temiz bir deniz ve Boğazın geleceğimize etkilerinin 

resmedilmesi’’. 

2. Yarışmada, A3 boyutlarında her tür kâğıt kullanılabilir. Yarışmacılar yarışmaya en 

fazla 1 (bir) resimle katılabilirler. 

3. Yapılan resimlerde kara kalem, pastel, kuru boya, sulu boya ve yağlı boya dışında 

herhangi bir malzeme kullanılmayacaktır.  

4. Yarışmaya katılan öğrencinin adı- soyadı, okulu-sınıfı ve sınıf numarası eserin 

arkasına yazılacaktır.  Bu konuda sınıf öğretmenleri öğrencilere rehberlik edecektir. 

5. Yarışma başvuru tarihi: 09 MART 2020- 03 NİSAN 2020 

6. Yarışmaya katılan tüm eserler okul değerlendirmesi yapıldıktan sonra, okulda birinci 

seçilen eserler en geç 03.04.2020 (Cuma) tarihine kadar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 

teslim edilecektir.  

7. Yarışma sonuçları 10.04.2020 (Cuma) tarihinde ilan edilecektir.  

8. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini “İl Programı”nda alacaklardır.  

9. Yarışmaya katılan resimler iade edilmeyecektir.  

10. Yarışmaya katılan resimler, kutlama tören alanlarında sergilenebilecek, eserlerden 

uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın Çanakkale İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü tarafından bülten veya dergide yayımlanabilecek eserler afiş veya 

poster olarak kullanılabilecektir. Eserler ayrıca bir kitapta toplanabilecektir. 

Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

11. İl Millî Eğitim Müdürlüğü yarışma ile ilgili şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar. 



 

Şiir Konusu:  Hayalim Mavi Vatan 
 

Şiir Tekniği: Şiirler serbest tarzda veya hece ölçüsü ile yazılabilir. 

 

Yarışma Kapsamı: Çanakkale ilinde bulunan tüm resmi/özel lise öğrencileri. 

 

Seçici Kurul: İl Millî Eğitim Müdürlüğü “Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu”  

 

Ödüller:  

Birincilik Ödülü:   Dizüstü Bilgisayar 

İkincilik Ödülü:     Bisiklet 

Üçüncülük Ödülü: Tablet 

 

Yarışma Koşulları:  

1. Yarışmaya katılan şiirlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi 

bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. 

2. Her yarışmacı, yarışmaya 1 (bir) şiirle katılabilir. Biçim yönünden herhangi bir 

sınırlama yoktur. 

3. Yarışmaya katılan öğrencinin adı- soyadı, okulu-sınıfı ve sınıf numarası eserin 

arkasına yazılacaktır.  Bu konuda danışman öğretmenleri öğrencilere rehberlik 

edecektir. 

4. Şiirler bilgisayarla word formatında A4 kâğıdına, Times New Roman yazı tipi  12 

puntoyla ya da okunaklı el yazısıyla A4 kâğıdına yazılmış olmalıdır. 

5. Yarışmaya gönderilecek şiirler en fazla 2 (iki) sayfa olmalıdır. 

6. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dil bilgisine ilişkin 

düzenleme yapılabilir. 

7. Yarışma başvuru tarihi: 09 MART 2020- 03 NİSAN 2020 

8. Yarışmaya katılan tüm eserler okul değerlendirmesi yapıldıktan sonra, okulda birinci 

seçilen eserler en geç 03.04.2020 (Cuma) tarihine kadar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 

teslim edilecektir.  

9. Yarışma sonuçları 10.04.2020 tarihinde ilan edilecektir.  

10. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini  “İl Programı”nda alacaklardır. 

11. Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun 

görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın Çanakkale İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü tarafından bülten veya dergide yayımlanabilecektir. Eserler ayrıca bir 

kitapta toplanabilecektir. Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki koşulları kabul etmiş 

sayılırlar. 

12. İl Millî Eğitim Müdürlüğü yarışma ile ilgili şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar. 

YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ŞİİRLER/RESİMLER 

- Temel değerlerle örtüşmeyen şiirler ve resimler 

- Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış şiirler 

ve resimler 

- Eserin altında ad-soyad bilgilerinin olduğu şiirler ve resimler 

- Bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler ve resimler 

- Çok sayıda yazım ve noktalama hatası içeren şiirler 

- Konusu olmayan veya yarışma konusu dışında gönderilen şiirler ve resimler 

- Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler ve resimler 

- T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden şiirler ve resimler seçici kurul tarafından 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 


