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ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 100. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE  
SİVAS BİLİM VE SANAT MERKEZİ  

SİVAS İLİ ORTAOKULLAR VE LİSELER ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN  
RESİM YARIŞMASI PROJESİ 

 
1) PROJENİN ADI:  

Sivas İli Ortaokullar ve Liseler Arasında Düzenlenecek Olan Resim Yarışması” 
 

2) KONUSU: 
Sivas ilindeki özel ve resmi ortaokullar ve liselerde Çanakkale Savaşlarının 100. yıldönümüne ilişkin 

günün anlam ve önemini belirten resim dalında yarışma düzenlenmesi. 
 

3) SÜRESİ: 
İlk Başlangıç Tarihi: 22.01.2015 – 06.03.2015 
 

4) ALANI: Sivas ili 
 

5) HEDEF GRUBU: Ortaokullarda okuyan 5.- 8. sınıf öğrencileri ile liselerde okuyan 9.-12. Sınıf 
öğrencileri 

 
6) AMACI: 

a. Öğrencilere Çanakkale Savaşının sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak, 
b. Çanakkale Savaşının dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini eğitim-öğretim 

ortamına yansıtmak, 
c. Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak, 
d. Ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak. 

 
7) FAALİYETLER: 
   Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olmak üzere; 

a. Resim dalında yarışma düzenlenecektir. 
 
8) FAALİYET TAKVİMİ: 
SIRA 
NO FAALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ 

1. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara 
duyurulması 22.01.2015  

2. Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere 
duyurulma süresi 22.01.2015 13.02.2015 

3. Eserlerin okul müdürlüklerinden Sivas Bilim ve Sanat 
Merkezi’ne gönderilmesi  13.02.2015 06.03.2015 

4. Eserlerin Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyonunca 
değerlendirilmesi 09.03.2015 13.03.2015 

 
9) UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır. 
b. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir. 
c. Okul müdürlükleri yarışmaya katılan eserlerin tamamını Bilim ve Sanat Merkezi’ne gönderecekler.  
d. Sergilenmeye değer görülen eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde 

hiçbir hak talep edilmeyecektir. 
 

10) RESİM DALINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER 
A. RESİM DALINDA 

Konusu: Çanakkale’de yaşanan olayların resim olarak ifade edilmesi 
Yarışma şartları: 

a. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır. 
b. Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır. 
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c. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, 
guaş boya vb.) 

d. Resimler, çerçeveli cam yapılmadan (postada kırılma riski olduğu için) sadece paspartulanarak iki 
mukavva arasına katlamadan ve buruşturmadan paketlenip gönderilecektir. 

e. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arkasına etiket 
formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi 
ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır. 

f. Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket”  formatına göre yapılacaktır.  
                                                                                                                               

İLİ   

İLÇESİ   
Öğrencinin:   
Adı ve soyadı:  
Sınıfı   
Cinsiyeti  
Okulun:  
Adı  

Adresi  
 

Telefon No:  
g. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir.  
h. Teslim tarihinden sonra merkezimize ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan 

doğabilecek gecikmeden dolayı Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır. 
i. Eserler incelenirken; 

 Kompozisyon (amaca uygunluğu),  
 Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),  
 Yaratıcılık  (konuyu özgün olarak işleyebilmesi),  
 Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) konularında değerlendirme yapılacaktır. 
 

 
11) YARIŞMANIN ÇIKTILARI: 

Yarışma sonunda dereceye giren eserler merkezimiz tarafından hazırlanacak kitap ve dergilerde 
yayınlanacaktır.  
 
12)   ÖDÜLLER 

         ORTAOKUL                                  LİSE 
            RESİM          RESİM 
1.ÇANAKKALE GEZİSİ 1.ÇANAKKALE GEZİSİ 
2. TABLET 2. TABLET 
3. GRAM ALTIN 3. GRAM ALTIN 

 
 


