
 

 

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“AİLEM İLE HAYALİMİ ÇİZİYORUM” KONULU 

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMA ADI: 

“Ailem ile Hayalimi Çiziyorum” 

YARIŞMANIN KONUSU: 

Öğrencilerin hayal gücü ışığında görsel-uzaysal zekâ becerilerini geliştirmek amacıyla 

hayallerinin görsel olarak ifade edilmesi 

YARIŞMANIN AMACI: 

Söz konusu yarışmada, insanların evlerinde aileleri ile zaman geçirmek zorunda olduğu bu 

dönemde, öğrencilerin ebeveynleri ile evlerinde kaliteli zaman geçirmeleri adına sanatsal 

faaliyetler ile çocukların hayal güçlerini desteklemek, hayallerini görsel olarak ifade etmelerini 

sağlamak ve estetik becerisini geliştirmek amaçlanmıştır. 

KATILIMCI HEDEF KİTLE: 

Okul öncesi, 1. ve 2. Sınıf ve 3. ve 4. Sınıf öğrencileri 

KATILIM ŞARTLARI: 

1. Yarışmacılar resimlerinde serbest boyut ve serbest teknik kullanabilirler. 

2. Yarışmaya gönderilen resimlerin muhakkak ebeveynlerinden en az biri ile beraber 

yapılmış olması ve anın fotoğraflanması gerekmektedir. 

3. Ebeveyn ile çizilen resmin .png ya da .jpeg formatına dönüştürülüp resmin ebeveyni ile 

yapıldığını gösteren görselle beraber arge48@meb.gov.tr adresine gönderilmesi 

gerekmektedir. 

4. İlgili e-posta adresine gönderilen iki görselin (çizilen resim ve ebeveyn ile resmedilirken 

ki an) öğrenci adı- soyad ve sınıfı ile kaydedilmesi gerekmektedir. Ör: Ad Soyad 3D 

5. Her yarışmacı yarışmaya dilediği kadar resimle katılabilir. 

6. Resimler en geç 03 Mayıs 2020 tarihi saat 23:59 kadar ilgili e-posta adresine 

gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen resimler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

7. Alıntı eserler tespit edildiğinde değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8. Yarışmada ödül kazanan resimlerin her türlü hakkı Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

ait olacaktır. 
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9. Derece giren ya da girmeyen tüm yarışmacıların yapmış oldukları resimlerin yılsonunda 

yapılacak olan resim sergisinde sergilenmesi için yılsonuna kadar muhafaza edilmesi 

gerekmektedir. 

10. Eserler kitapçık haline getirilecektir. 

11. Gönderilen e-postada 

Kime: arge48@meb.gov.tr 

Konu: Hayalim Resim Yarışması 

İçerik Kısmı: Öğrenci adı soyadı, sınıfı ve okul adı 

Ekler: 2 adet görsel (çizilen resmin. png ya da. JPEG formatı ve ebeveyn ile 

resmedilirken ki anın görseli) yer almalıdır. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

1. Değerlendirme okul öncesi/1. ve 2. Sınıf/3. ve 4. Sınıf öğrencileri olmak üzere üç 

kademe üzerinden yapılacak olup her kademenin 1., 2. ve 3. leri seçilecektir. 

2. Dereceye giren öğrencilerin bilgileri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi web 

sitesinde duyurulacaktır.  

3. Değerlendirme belirlenen Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından yapılacaktır. 

DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ 

 Ayşe Atalan SÖZBİLİR (Görsel Sanatlar Öğretmeni) 

 Naciye ASLAN (Görsel Sanatlar Öğretmeni) 

 Oya YILDIZ (Görsel Sanatlar Öğretmeni) 

 Kubilay KILIÇ (Görsel Sanatlar Öğretmeni) 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 Yarışma Başlangıç Tarihi: 30.03.2020 

 Son Başvuru Tarihi: 03.05.2020 

 Değerlendirme Süreci: Mayıs 

ÖDÜLLER 

 Birincilik Ödülü: Bisiklet 

 İkincilik ve üçüncülük ödülü: Plaket 
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