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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

HAYAL KURUYORUM PROJESİ “GELECEĞE DAİR HAYALLER” KONULU  

RESİM VE NESİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

GEREKÇE:  Zamanı aşan fikirleri ile modern mekaniğin babası kabul edilen,                       

800 yıl önce icat ettiği olağanüstü makineleri hâlâ hayranlık uyandıran,                   

Anadolu’nun en büyük mucidi El-Cezeri;  

Hayal gücü ile bilimsel metodolojiyi ustalıkla harmanlayan,                                                        

kendisini tutkulu bir meraklı olarak tanımlayan ve                                                                                      

20. yüzyıl'ın en büyük dehası kabul edilen Albert Einstein;    

Çeşitli fen ve sanatlardan anladığı için “bin fenli” anlamında                                                          

Hezarfen unvanıyla anılan ve aerodinamik bilimini kullanarak                                                           

Galata Kulesi’nden Üsküdara kadar 3200 metrelik mesafeyi uçan, Ahmed Çelebi;  

Kendinden sonraki bütün dönemleri etkilemiş bir besteci olan Beethoven…  

En büyük bilim insanları, mucitler, sanatçılar ve tarihin akışını değiştiren dahiler,                                 

elde ettikleri başarılarının önce hayalini kurmuşlardır. 

Beynimiz bizden aldığı emirler ile çalışan bir mekanizmadır.                                                       

Bu nedenle, hayal kurmak ve hayalleri aklımızda planlamak, beynin daha fazla çalışmasını 

sağlar. Çocuklar geniş bir hayal gücü ile donatılmış olarak dünyaya gelir. Desteklenmeyen ve 

geliştirilmeyen hayal kurma becerileri ise yavaş yavaş kaybolur. Genel olarak bakıldığında 

yaratıcılık yeteneği yüksek olan öğrenciler akademik olarak daha başarılı olmaktadırlar. 

Gelecekte başaracağımız her şey esasında hayalini kurmuş olduğumuz düşlerimizden 

ibarettir. Önce hayal edip sonra hayallerimiz için çaba gösterirsek, hayallerimizin gerçekleşmesi 

mümkün olacaktır. 

Bu nedenle, hayal gücümüzün kapılarını asla kapatmadan, ayaklarımızı da asla yerden 

kesmeden, emin adımlarla gerçeğe ve geleceğe yürüyen öğrenciler yetiştirmek                                    

öncelikli konularımızdan biri olmalıdır. 

 



YARIŞMANIN TEMASI:  “Geleceğe Dair Hayaller” 

 

YARIŞMANIN YASAL DAYANAKLARI 

  1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

  Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 

  Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

  Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü Hayal Kuruyorum Projesi 

 

YARIŞMANIN AMACI: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayal 

Kuruyorum Projesi” kapsamında düzenlenen bu yarışmanın amacı öğrencilerimizin gelecekte 

yaşamak istedikleri dünya ve Türkiye ile ilgili hayallerini, bu dünyada/ülkemizde bulunmasını 

istedikleri alanlar veya nesnelerle ilgili düşüncelerini ve isteklerini, edebi ve sanatsal bir dil ile 

anlatmalarını sağlamaktır.  Böylece özgün düşünebilen, problem çözme becerisi gelişmiş ve 

yenilikçi fikirler üretebilen bir nesil inşasına katkıda bulunabilmek için sanatsal bakış açısından 

faydalanılmış olacaktır. 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:  

1.  Yarışma, Tokat il merkezi ve ilçelerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki bütün 

resmi ve özel okulların öğrencilerinin katılımına açıktır. 

2. Öğrencilerimiz eserlerinde kendileri, ülkemiz ve dünyamız adına kurdukları gelecekle ilgili 

hayallerini resim veya düzyazı yolu ile anlatacaklardır. 

3. Yarışmaya katılacak eserlerin özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Bir yerden tamamen 

ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen, herhangi bir yapıtı çağrıştıran eserler ile 

yarışma amacı ve konusu dışında hazırlanmış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. 

4. Yarışmaya katılan bütün yarışmacılara, eserlerin şartname kurallarına uygun üretilebilmesi 

için bir danışman öğretmeni tarafından rehberlik edilmelidir. Aynı öğretmen birden fazla 

yarışmacıya danışmanlık yapabilir.  

5. Başvuruyu yapan öğrenci, eserinin arkasına, sağ alt köşeye, aşağıda listelenen bilgileri 

okunaklı ve silinmeyen bir kalemle yazmalıdır.  

     Öğrencinin Adı-Soyadı:  
     Sınıfı:  
     Danışman Öğretmeninin Adı:  
     Okulunun Adı:  
     İlçesi: 
6. Yarışmaya her yarışmacı aynı kategoriden en fazla 2 eserle katılabilir; ancak birden fazla 

ödül alamaz. 

7. Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile eserlerinin kendilerine ait olduğunu ve yarışma 

şartnamesinde yer alan bütün hususları kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.   

 

YARIŞMANIN KATEGORİLERİ:  

 İlkokullar: Resim ve Nesir (Düzyazı) 

 Ortaokullar: Resim ve Nesir (Düzyazı) 

 Liseler: Resim ve Nesir (Düzyazı) 



 

KATEGORİLERE GÖRE ESERLERDEN BEKLENEN NİTELİKLER VE TESLİM KOŞULLARI: 

 

Resim Yarışması 

 Resimlerde kullanılacak olan teknik (çizim ve renklendirme materyalleri) serbest 

bırakılmıştır.  

 Resimlerin yapılacağı resim kâğıdı veya tuval 35x50 cm veya 50x70 cm boyutlarında 

olmalıdır.  

 Resimlerin yapımında kullanılacak tüm malzemeler için yapılan harcamalar başvuru 

sahibine aittir. 

 Resimler hasar görmeyecek şekilde dikkatlice paketlenmelidir. Kırışmış, katlanmış ya da 

yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. 

 Resimlerin arka yüzünde sağ alt köşesinde (“Yarışmaya Katılım Koşulları” başlığı 5. 

maddede belirtilen) yarışmacıya ait bilgiler yer almalıdır. 

 Resimler başvuru tarihleri içerisinde okul müdürlükleri tarafından resmi yazı eşliğinde, 

bağlı bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.  

 Her okul en fazla 10 eserle yarışmaya katılabilir. 

 

Nesir(Düzyazı) Yarışması: 

 Düzyazı kategorisi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açıktır. 

 Yarışmacılar düzyazı türlerinden istediklerini kullanmakta serbesttir. (Masal, deneme, 

günlük, kompozisyon, mektup vb.) 

 Yarışmaya gönderilecek eserler dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.  

Eserler özgün olmalı, herhangi bir eserden esinlenme, aktarma ya da uyarlama 

olmamalıdır. 

 Eserlerde mutlaka özgün bir başlık bulunmalıdır. 

 Metinlerin yazım şekli ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. El yazısı veya 

bilgisayarda yazılabilir.  

 El yazısı ile yazılan metinler okunaklı yazılmış olmalı, kenar boşlukları 2,5 cm olarak 

ayarlanmalı ve 3 sayfayı geçmemelidir. 

 Bilgisayarda yazılan metinler Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1,15 satır 

aralığında yazılmalı ve 3 sayfayı geçmemelidir. 

 Düzyazı metinlerinin arka yüzünde sağ alt köşesinde (“Yarışmaya Katılım Koşulları” 

başlığı 5. maddede belirtilen) yarışmacıya ait bilgiler yer almalıdır.  

 Metinlerin 1 sayfadan fazla olması halinde, her bir sayfada sayfa numarası ve sayfaların 

arka yüzünde sağ alt köşede yarışmacıya bilgiler bulunmalıdır. 

 Kısa oyun metinleri delgeçle delinerek telli dosyaya konulmalı ve hasar görmeyecek 

şekilde dikkatlice paketlenmelidir. Kırışmış, katlanmış ya da yıpranmış eserler kabul 

edilmeyecektir.  

 Düzyazılar başvuru tarihleri içerisinde okul müdürlükleri tarafından resmi yazı eşliğinde, 

bağlı bulundukları Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.  

 Her okul en fazla 10 eserle yarışmaya katılabilir. 

 

 Tüm eserler, yarışma takviminde belirtilen tarih aralığında okul müdürlükleri tarafından 

resmi yazı eşliğinde, bağlı bulundukları Milli Eğitim Müdürlüklerine elden teslim edilmelidir.  



  Değerlendirmeler Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan eser değerlendirme 

komisyonları tarafından gerçekleştirilecek ve tutanak altına alınacaktır. Komisyonlarda, 

uzmanlık alanları ile ilgili kategorilerde olmak üzere; Edebiyat, Türkçe ve Görsel Sanatlar 

alanlarından toplam 3 öğretmen veya öğretim görevlisi ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden 

bir yönetici bulunması zorunludur. Komisyonların alacağı kararlar kesin olup itiraz yolu 

kapalıdır. 

 

 Almus, Pazar, Başçiftlik, Yeşilyurt, Artova, Sulusaray ve Reşadiye ilçeleri her 

kategorinin yalnızca ilk 3 eserini; Erbaa, Niksar, Turhal ve Zile, ilçeleri ise her kategorinin 

yalnızca ilk 5 eserini resmi yazı eşliğinde ve yarışma takviminde belirtilen tarih aralığında İl 

Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştıracaklardır.  

 

 

 Yarışma için Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen eserler iade edilmeyecektir. 

Yarışmacılar eserlerini yarışmaya göndererek, eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğu bütün fikri ve sınai haklarından peşinen feragat 

ettiğini ve bu hakların kullanımını Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devrettiğini peşinen 

kabul etmiş sayılırlar. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde şartnamede 

yer alan hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

  

YARIŞMA TAKVİMİ  

SIRA 

NO 
FAALİYET ADIMLARI TARİHLER 

1 Yarışma Katılım Süreci  6 Ocak – 17 Nisan 2020 

2 
Eserlerin Okul Müdürlükleri Tarafından İl/İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi  
20-24 Nisan 2020 

3 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Eserleri Değerlendirmesi  27-30 Nisan 2020 

4 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Seçilen Eserlerin İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi  
4-8 Mayıs 2020 

5 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Eserleri Değerlendirmesi  11-15 Mayıs 2020 

6 Sonuç Duyurusu (https://tokat.meb.gov.tr/ adresinden)  18-22 Mayıs 2020 

7 Eserlerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni  3 Haziran 2020 
 

 

ÖDÜLLER:  
1.lik Ödülleri 

İlkokul: Gitar 

Ortaokul: Bağlama  

Lise: Keman 

2.lik Ödülleri: Spor Ayakkabı ve Eşofman 

3.lük Ödülleri: Kol Saati 

 

 Yukarıda belirtilen ödüllere ek olarak her kategorinin ilk 3 derecesine sahip olan eser 

sahipleri, danışman öğretmenleri ile birlikte Kayseri’de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı 

Gezisi (günübirlik) ile ödüllendirilecektir. 

 Komisyon, gerek duyulması halinde “Jüri Özel Ödülü” ve “Mansiyon Ödülü” verme 

hakkını saklı tutar. 

 

*Yarışma ile ilgili sorular için: Rukiye YİĞİT SARGUT: 0356 214 17 94 (Dâhili:14) GSM: 0506 293 21 46 


