
 

 

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“HAYAT EVE SIĞAR ” KONULU 

ÖĞRENCİLER ARASI KARİKTÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMA ADI: 

“Hayat Eve Sığar” 

YARIŞMANIN KONUSU: 

Öğrencilerimizin yaşanan küresel salgın nedeniyle evde kaldığı bu günlerde evde yaşadıkları 

hayatın mizahi yönlerini sanatsal bir bakış açısıyla karikatürize etmesi gerekmektedir. 

YARIŞMANIN AMACI: 

Hayatın evde yaşanmasının gerektiği bu günlerde öğrencilerimizin evde aileleri ile geçirdiği 

vakitlerin içindeki mizahi yönleri fark ederek, hayatı gözlemleme yeteneklerinin gelişmesi ve 

geleceğin karikatür sanatçılarının ortaya çıkması amaçlanmaktadır. 

KATILIMCI HEDEF KİTLE: 

9, 10, 11 ve 12. Sınıf Öğrencileri 

KATILIM ŞARTLARI: 

1. Yarışmaya en fazla üç eser ile katılabileceklerdir.  

2. Karikatürler hazırlanırken yarışmacı istediği boyuttaki resim kâğıdını kullanmakta 

özgürdür. 

3. Karikatürler resim kâğıdı üzerine siyah pilot kalem ile çizilmelidir. Yarışmacılar 

karikatürleri serbest renk tekniği ile renklendirebilir. (kuru boya, keçeli kalem, sulu 

boya vb.) 

4. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Muğla İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti 

almayacağını taahhüt eder. 

5. Çizilen karikatürler tarafımıza fotoğraf olarak ulaştırılmalıdır. Karikatürlerin fotoğrafı 

tepeden çekilmeli, karikatür net bir şekilde görülmelidir. 

6. Karikatürlerin fotoğrafları arge48@meb.gov.tr adresine gönderilmelidir. 

Gönderilen e- posta da ki bilgiler şu şekilde olmalıdır: 

Kime: arge48@meb.gov.tr 

Konu: Hayat Eve Sığar 

İçerik Kısmı: 

Öğrenci adı- soyadı: 

Okulu: 

Sınıfı:  

mailto:arge48@meb.gov.tr
mailto:arge48@meb.gov.tr


7. Karikatürler adsoyad1 , adsoyad2 ve adsoyad3 şeklinde adlandırılmalıdır. (Örneğin; 

Aliuzun1, Aliuzun2 gibi) 

8. Eserlerin en geç 03 Mayıs 2020 tarihi saat 23.59 a kadar ilgili e-posta adresine 

gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen karikatür örnekleri 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

9. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü karikatür ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir. 

10. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik 

yapma/iptal etme hakkına sahiptir. 

11. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Muğla İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne aittir. 

12. Yarışmaya başvuran her yarışmacı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş 

sayılacaktır. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

1. Eserler Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan ilgili il millî eğitim müdür 

yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında 3 (üç) tane görsel sanatlar öğretmeni 

tarafından oluşan inceleme ve değerlendirme komisyonunca değerlendirilecektir. 

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

sitesinde duyurulacaktır. 

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 


