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BERGAMA ĠLE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ  

KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLELEN PROGRAMLARLA ĠLGĠLĠ YAPILACAK 

RESĠM, ġĠĠR VE KOMPOZĠSYON YARIġMALARINDA KULLANILACAK 

YARIġMA ġARTNAMESĠ 

 YARIġMALARIN DAYANAĞI 

MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği “Madde 22. Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri 

kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal 

ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine 

imkân sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir.”   

 RESĠM DALINDA 

YarıĢma Ģartları: 

a. Yarışmaya katılacak olan eserler;  sınıf ortamında görsel sanatlar öğretmeni/sınıf öğretmeni 

gözetiminde yapılmış, öğrencilerin özgün çalışmaları olmalıdır.. 

b. Her yarışmacı yarışmaya kendisine ait olan yalnız bir eserle katılacaklardır. 

c. Yarışmaya katılacak olan eserlerin ölçüleri Resim için 35x50 cm Afiş için 50X70cm ebatlarında 

olmalıdır. 

d. Yarışmacılar her türlü resim tekniği ve boya malzemesini kullanmakta serbesttirler. Afişler dijital 

tasarım yolları ya da diğer resim teknikleri ile tasarlanabilir. (Resmin bütün yüzeyi boyalı olmalı, 

Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaş boya vb.) 

e. Yarışmaya gönderilen eserler, sergilenmeye hazır çerçeveli ya da paspartulanmış olarak ve zarar 

görmeyecek şekilde paketlenmiş olarak müdürlüğümüze gönderilecektir. Afişlerde ayrıca paspartu 

olmayacaktır.  ( Eserler katlamadan ve buruşturulmadan iki mukavva arasına konularak ya da zarar 

görmeyecek herhangi bir şekilde paketlenmelidir) 

f. Yarışmaya katılacak olan eserlerin , ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve herhangi bir 

işaret vb konulmayacaktır.  Yarışmacı eserinin arkasına:1. katıldığı kademe (Özel Eğitim, Okul 

Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise kademelerinden birini) , 2. Yarışmanın konusunu (Örneğin:” 

Cumhuriyetimiz” gibi). 3. Yarışmacıya ait 8 karakterden fazla olmamak şartıyla RUMUZ,  4. Eserin 

teslim edildiği tarih yazılacaktır. AYRICA ESESRLERĠN ARKASINA KAPALI ZARF 

ĠÇĠNDE: “i” bendindeki etiket eksiksiz olarak,  12 punto ile bilgisayarda yazılarak doldurulup 

konulacaktır. Zarfın üzerine yarışmacıya ait RUMUZ ayrıca yazılacaktır. 

g. Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve 

Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır. 

h. Her okul en fazla 3 eserle yarıĢmalara katılım sağlayacaktır. 

i. Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket”  formatına göre kapalı zarf içinde; ilini, ilçesini, 

öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile 

bilgisayarda yazacaktır.  
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j. Eserler incelenirken; 

 Kompozisyon (amaca uygunluğu),  

 Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),  

 Yaratıcılık  (konuyu özgün olarak işleyebilmesi),  

 Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği)  

Kriterlerine uygunluk aranacaktır. 

AFĠġLERDE ARANACAK KRĠTERLER: 

 Afiş ölçüleri 50X70 cm ebatlarında olmalıdır. 

 Afişler bilgisayar ortamında hazırlanacağı gibi diğer resim teknikleri ile de hazırlanabilir. 

Ancak değerlendirmede harcanan emek bir kriter değildir. Afişin amaca uygunluğu ve grafiksel 

tasarım unsurları değerlendirilir. 

 Afiş resmi konuyu en iyi şekilde anlatan ve herkes tarafından kolaylıkla algılanabilir olmalıdır. 

 Konuya uygun kısa, özgün ve çarpıcı bir slogan mutlaka afişte yer almalıdır. 

 Belirtilmiş ise logo, tarih, zaman, yer bilgileri ve iletişim bilgileri konulmalıdır. 

 Afiş resmi ve slogan bir bütünlük arz etmeli ve konuyu en iyi şekilde anlatmalıdır. 

Tipografik düzenlemeler (Yazılar) konuya uygun font seçimi yapılarak okunaklı ve algılaması kolay 

şekilde tasarlanmalıdır. 

 Renk seçimleri konunun anlatımını güçlendirecek şekilde ve renklerin insanlar üzerindeki 

etkileri düşünülerek yapılmalıdır. 

 Afiş tasarımında kullanılan renk, şekil ve tpografik unsurlar konuyu en iyi şekilde anlatmak 

üzere bir araya getiren iyi bir tasarım fikri afişlerde aranacak en önemli unsurlardan biridir. 

 

 ġĠĠR DALINDA 

YarıĢma Ģartları: 

a. Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 

punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır. 

b. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir. 

c. Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. 

d. Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve 

Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır 

e. Yarışmaya katılacak öğrenciler kendi bilgi, duygu ve düşünceleri işleyeceklerdir.  

f. Yarışmaya katılacak olan eserlerin, ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve herhangi bir 

işaret vb konulmayacaktır.  

g. Yarışmaya katılacak olan eserlerin ,ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve herhangi bir 

işaret vb konulmayacaktır.  Yarışmacı eserinin arkasına:1. katıldığı kademe (Özel Eğitim, Okul 

Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise kademelerinden birini) , 2. Yarışmanın konusunu (Örneğin:” 

Cumhuriyetimiz” gibi). 3. Yarışmacıya ait 8 karakterden fazla olmamak şartıyla RUMUZ,  4. Eserin 

teslim edildiği tarih yazılacaktır. AYRICA ESESRLERĠN ARKASINA KAPALI ZARF 

ĠÇĠNDE: “i” bendindeki etiket eksiksiz olarak,  12 punto ile bilgisayarda yazılarak doldurulup 

konulacaktır. Zarfın üzerine yarışmacıya ait RUMUZ ayrıca yazılacaktır. 

h. Her okul en fazla 3 eserle yarıĢmaya katılım sağlayacaktır. 

Eserler incelenirken; 

 Temanın İşlenişi, 

 Türkçe ve dilbilgisi kuralları, 

 Konuya hâkimiyet, 
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 Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma, 

 Şiirin derinliği ve etkileyiciliği  

konusunda değerlendirme yapılacaktır. 

 

 

 KOMPOZĠSYON YARIġMASI 

    YarıĢma Ģartları: 

a. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve 2 sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto 

büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır. 

b. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir. 

c. Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. 

d. Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve 

Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır. 

e. Yarışmaya katılacak olan eserlerin ,ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve herhangi bir 

işaret vb konulmayacaktır.  Yarışmacı eserinin arkasına:1. katıldığı kademe (Özel Eğitim, Okul 

Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise kademelerinden birini) , 2. Yarışmanın konusunu (Örneğin:” 

Cumhuriyetimiz” gibi). 3. Yarışmacıya ait 8 karakterden fazla olmamak şartıyla RUMUZ,  4. Eserin 

teslim edildiği tarih yazılacaktır. AYRICA ESESRLERĠN ARKASINA KAPALI ZARF 

ĠÇĠNDE: “i” bendindeki etiket eksiksiz olarak,  12 punto ile bilgisayarda yazılarak doldurulup 

konulacaktır. Zarfın üzerine yarışmacıya ait RUMUZ ayrıca yazılacaktır.  

f. Yarışmaya katılacak öğrenciler kendi bilgi, duygu ve düşünceleriyle hazırlayacaklardır. 

g. Türk tarihi açısından önemli gün ve haftalarda Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenlerinin de 

yarışmalara iştirak etmeleri gerekmektedir. 

h. Her okul en fazla 3 eserle yarışmaya katılım sağlayacaktır. 

i. Eserler incelenirken; 

 BaĢlık  (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması) 

 Anlatım düzeni: 

Giriş : Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkiliciliği. 

 Gelişme : Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana 

fikri desteklemesi 

 Sonuç : Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme. 

 Anlatım Zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki 

geçişler.) 

 Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi noktalama paragraf düzeni) 

 Bir bütün olarak yazılı anlatım (verilmek istenen mesaj) 

konusunda değerlendirme yapılacaktır. 

 Tüm branşlarda yarışmaya katılan eserler, eseri hazırlayan öğrenciler ve okul idaresi tarafından 1 

kopyası saklanacaktır. 

 

 ĠLÇEDE DERECEYE GĠREN ESERLERĠN TÜM TELĠF HAKKI BERGAMA ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE AĠTTĠR. 

 ALINTI OLDUĞU TESPĠT EDĠLEN ESERLER DEĞERLENDĠRMEYE ALINMAYACAKTIR. 

 YARIġMALAR ĠÇĠN EN AZ 3 FARKLI KURUMDAN ESERĠN KATILIMI GEREKLĠDĠR. 
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