






 
“ OKYANUS   KOLEJLERİ   ORTAOKULU TÜRKİYE GENELİ KARİKATÜR 

YARIŞMASI’’ 
 
. 
         
 
Hedeflenen Kitle; 5,6,7,8 Sınıf öğrencileri 
 
 
 YARIŞMA HAKKINDA; 
 
 
 
 
Karikatür  sanatıyla ilgilenen pek çok sanat sever genci bir araya getirmeyi hedefleyen    
Okyanus Kolejleri ortaokulu düzenlediği yarışma ile; 
• Geleceğin Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş sanatçı adaylarını bir araya 
getirmeyi 
• Sanatın evrenselliği aracılığı ile kardeşlik, dostluk,dayanışma, sanat sevgisi   ile 
olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamayı 
• Karikatür sanatına  ilgisi ve yeteneği olan gençleri ödüllendirerek desteklemeyi,  
• Gençlere bu yarışma ile kendilerini ve gerektiğinde ülkemizi, ulusal ve uluslar arası 
benzer yarışmalarda temsil edebilmelerini sağlayacak tecrübeler kazandırmayı 
amaçlamaktadır. 
 
 
YARIŞMANIN KONUSU:Görgü kuralları 

YARIŞMANIN AMACI 
Öğrencilerin çizim ve mizah yeteneklerini geliştirmelerini sağlayarak geleceğin karikatür 
sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak. 

 
 KATILIM ŞARTLARI 
1. Yarışmaya en fazla üç adet karikatür ile katılabilinir. Yarışmaya gönderilen karikatürler 
iade edilmez. 
2. Karikatürler için, en küçük A4, en büyük A3 boyutlarında resim kağıdı kullanılacaktır. 
3. Karikatürler, resim kağıdı üzerine, 0,5 numara siyah pilot marka veya benzeri türde bir 
kalemle çizilecektir. Karikatürler serbest teknik (kuru boya ve sulu boya v.b.) ile 
renklendirilebilinir. 
4. Yarışmaya gönderilecek karikatürlerin arkasına, öğrenci isim soyadı sınıf yaş bilgisi 
yazılacaktır. Değerlendirme kategori bazında yapılacağı için sınıf bilgisi mutlaka 
belirtilmelidir. 
5. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, cinselliği ön plana 
çıkaran, özgün olmayan, kopyalanmış ve yetişkin müdahalesi içeren karikatürler yarışma 
dışı kalır. 
6. Ödül alsın veya almasın bütün karikatürler, gerektiğinde tek tek ya da kitap olarak 
yayınlanabilir, okulumuz adına   karikatürleri yayınlama hakkına sahiptir. 
7. Yarışmaya karikatür öğrencilerimiz  yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır. 
Şartnameye uymayan karikatürler değerlendirmeye alınmaz. 
8.Yarışmaya son katılım tarihi:30 Nisan2017 
9.Kazananlar okul web sayfasında yayınlanacaktır. 
9.Ödül töreni 20 Mayıs 2017 dir. 
 
 
 



 
 

DEĞERLENDİRME; 
 
 
ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ  :ERHAN İBAN 
 
ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ: KENAN ÇOLAK 
 
RESSAM:SAİT GÜNEL 
 
BİG EĞİTİM MÜDÜRÜ: CEMİLE GÖK 
 
RESİM ANA BÖLÜM BAŞKANI: ZERRİN ŞEN 
 
YETENEK KARİKATÜR ÖĞRETMENLERİ 
 
ÖDÜLLER   
 
Birincilik Ödülü:Natebook bilgisaray+plaket+resim malzemeleri+jenga 
  
İkincilik Ödülü:Casper tablet+plaket+resim malzemeleri+jenga 
 
Üçüncülük Ödülü : MB4+plaket+resim malzemeleri+jenga 
 
ÖDÜL TÖRENİ 
 Ödüller  2o Mayıs 2017 Kemerburgaz kampüsünde Genç Yetenekler Yarışması ödül 
töreninde verilecektir. 
 
Katılımcılar ödül törenine kendi imkanlarıyla katılabilir.Katılamayanların ödülleri posta 
yoluyla adreslerine gönderilecektir. 
 
Okyanus Kolejleri web sayfasının duyurular kısmından kazanan öğrenci isimleri ve ödül 
töreni hakkında 10 Mayıs 2017 de bilgisi duyurulacaktır. 
 
Spansorlarımız:Big boya firması-Pon Art Eğitim ve Sanat malzemeleri 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
OKUL MÜDÜRÜ 

OKULUN ADI  

ÖĞRENCİNİN ADI - SOYADI-YAŞI 
  

OKULUN TELEFONU-FAKSI 
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 

 

OKULUN AÇIK ADRESİ  

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI  

OKUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI  





 
 

 
“ OKYANUS   KOLEJLERİ ORTAOKULU TÜRKİYE GENELİ FOTOĞRAFÇILIK   

YARIŞMASI’’ 
 
. 
         
 
Hedeflenen Kitle; 5,6,7,8 Sınıf öğrencileri 
 
 
 YARIŞMA HAKKINDA; 
 
 
 
 
Fotoğrafçılık  sanatıyla ilgilenen pek çok sanat sever genci bir araya getirmeyi hedefleyen    
Okyanus Kolejleri ortaokulu düzenlediği yarışma ile; 
• Geleceğin Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş sanatçı adaylarını bir araya 
getirmeyi 
• Sanatın evrenselliği aracılığı ile kardeşlik, dostluk,dayanışma, sanat sevgisi   ile 
olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamayı 
• Fotoğrafçılık sanatına  ilgisi ve yeteneği olan gençleri ödüllendirerek desteklemeyi,  
• Gençlere bu yarışma ile kendilerini ve gerektiğinde ülkemizi, ulusal ve uluslar arası 
benzer yarışmalarda temsil edebilmelerini sağlayacak tecrübeler kazandırmayı 
amaçlamaktadır. 
 
YARIŞMANIN KONUSU: 
Her kent,  doğal güzelliklerle  dünya denilen sahnede yerini alır.Bazen bir park, bazen bir 
doğal oluşum, bazen de gündelik yaşamdan bir parça, ait olduğu kentin temsiline 
dönüşür. 
Fotoğrafın keşfi ile birlikte, fotoğrafçılar bir anlamda “görsel tarihçi” olmuşlar ve doğal 
dünyayı, “yaşayan”, değişen” ve “yenilenen” bir organizma haline getirmişlerdir.  
Fotoğraf, doğaya yeni güzellikler eklerken, tarihi güzellikleri de “zamanın ruhu” ile 
yeniden üretir..Konumuz:’’.Şehir kasaba semt pazarları’’Semt pazarları yaşamın bir 
parçası herkesin uğradığı alışveriş ettiği mekanlardır.Bir çok konuyu , farklı insanları  
beraberinde barındırır.İlginizi çeken her şeyi objektifinizden yorumlayabilirsiniz. 
        
 
 Okyanus Kolejleri Ortaokulu Fotoğrafçılık  Yarışması Şartnamesi 
 
KATILIM ŞARTLARI: 
1- Fotoğraf  Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) eser ile yarışmaya katılabilecektir. 
2- Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir. 
3- Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler 
bulunmamalıdır. 
4- Daha önce bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. 
Fotoğrafın herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması 
durumunda katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.  
5- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait 
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.  
6- Katılımcı, yarışma için göndermiş olduğu fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu 
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali 
sayılır.  
7- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde 
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü 
müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.  
 



 
 

BAŞVURU KOŞULLARI 
1. Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Nisan 2017 dir. 
2. Konu   SEMT PAZARLARI 
4. Ebatlar : 35x50 
5.        Kazananlar okul web sayfasında yayınlanacaktır. 
5. Ödül töreni 20 Mayıs 2017 dir. 
 
 
. FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ 

1-Basılmış fotoğraf 35x50 ebatında olmalıdır. 
     2-Fotoğrafın arka kısmına etiketle isim soyadı yer almalı. 
      3-Adres bilgileri ayrıca yarışma formu doldularak zarfın içine konmalıdır. 

 
DEĞERLENDİRME: 
 
ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ  :ERHAN İBAN 
 
ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ: KENAN ÇOLAK 
 
RESSAM:SAİT GÜNEL 
 
BİG EĞİTİM MÜDÜRÜ: CEMİLE GÖK 
 
RESİM ANA BÖLÜM BAŞKANI: ZERRİN ŞEN 
 
YETENEK FOTOĞRAFÇILIK ÖĞRETMENLERİ 
 
ÖDÜLLER   
 
Birincilik Ödülü:Asus  Natebook  bilgisaray+plaket+resim malzemeleri+jenga 
 
İkincilik Ödülü:Casper tablet+plaket+resim malzemeleri+jenga 
 
Üçüncülük Ödülü : MB4 +plaket+resim malzemeleri+jenga 
 

Spansorlarımız :Big boya firması-Pon Art eğitim ve sanat malzemeleri 

 
 
 
ADRES: Özel Esenkent  Okyanus Ortaokulu .Talatpaşa cad. Yeşilırmak sok .Pazartürk 
karşısı 
  
No 1 Esenkent -Esenyurt-İSTANBUL  
 
    TEL.0212 605-06-09 
 

ÖDÜL TÖRENİ 
 
  Ödüller  2o mayıs 2017 Kemerburgaz kampüsünde Genç Yetenekler Yarışması ödül 
töreninde verilecektir. 
 
Katılımcılar ödül törenine kendi imkanlarıyla katılabilir.Katılamayanların ödülleri posta 
yoluyla adreslerine gönderilecektir. 
 
Okyanus Kolejleri web sayfasının duyurular kısmından kazanan öğrenci isimleri ve ödül 
töreni hakkında 10 mayıs 2017 de bilgisi duyurulacaktır. 



 
 

 

                                            KATILIM FORMU 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OKUL MÜDÜRÜ 

OKULUN ADI  

ÖĞRENCİNİN ADI - SOYADI-YAŞI 
  

OKULUN TELEFONU-FAKSI 
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 

 

OKULUN AÇIK ADRESİ  

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI  

OKUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI  



 

 

T.C. 
ESENYURT KAYMAKAMLIĞI 

ÖZEL ESENKENT OKYANUS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 
(99952911) 

 

 
12/12/2016 

  Sayı   :99952911/405.02/82   
  Konu : ResimYarışması 
 
      

ESENYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 
(ÖZEL OKULLAR BÖLÜMÜ) 

    
 
           Türkiye genelindeki 5. 6. 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabileceği resim yarışmasının 
düzenlenmesi müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. Yarışma şartnamesi, başvuru koşulları ve 
ödüller ekte tarafınıza sunulmuştur. 
     
         Müdürlüğünüzce uygun görülmesi halinde gereğinin yapılmasını arz ederim 
 

 
 
 
 
 

Mustafa Onur AKTAŞ 
                                                                                                                                   Okul Müdürü 
 
 
 
 
 
              
__________________________________________________________________________ 

 
Özel Esenkent Okyanus Ortaokulu Müdürlüğü (99952911) 
Talatpaşa Cad.YeşilIrmak Sok.Bahçeşehir Pazartürk Karşısı  
No:1  Esenyurt-İSTANBUL 
Tel: 0212 605 06 09 (pbx)- Fax: 0212 672 65 53  
Web: www.okyanuskolejleri.com 
E-posta:bilgi@okyanuskoleji.com 



 
“ OKYANUS   KOLEJLERİ   ORTAOKULU TÜRKİYE  GENELİ 

RESİM YARIŞMASI 
 
. 
         
 
Hedeflenen Kitle; 5,6,7,8 Sınıf öğrencileri 
 
 
 YARIŞMA HAKKINDA; 
 
 
 
 
Resim sanatıyla ilgilenen pek çok sanat sever genci bir araya getirmeyi hedefleyen Özel   
Okyanus Kolejleri ortaokulu düzenlediği yarışma ile; 
• Geleceğin Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş sanatçı adaylarını bir araya 
getirmeyi 
• Sanatın evrenselliği aracılığı ile kardeşlik, dostluk,dayanışma, sanat sevgisi   ile 
olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamayı 
• Resme ilgisi ve yeteneği olan gençleri ödüllendirerek desteklemeyi,  
• Gençlere bu yarışma ile kendilerini ve gerektiğinde ülkemizi, ulusal ve uluslar arası 
benzer yarışmalarda temsil edebilmelerini sağlayacak tecrübeler kazandırmayı 
amaçlamaktadır.  
Yarışmanın bu yıl ki konusu’ DÜNYAYA BARIŞI ANLAT’ olarak düşünülmüştür.Dünyayı en 
güzel çocukların hayalleri anlatır.Dünyayı gelecekte emanet edeceğimiz siz çocuklar 
olarak nasıl barış dolu  bir dünya da yaşamak isterdiniz ?Resim yoluyla barışı anlatmanızı 
istiyoruz.            
   
 
Özel  Esenkent Okyanus Ortaokulu Resim  Yarışması Şartnamesi 
 
1. Yarışmaya Türkiye genelinde  5-6-7-8 sınıfında okuyan tüm öğrencilerimiz 
katılabilir. 
2. Her öğrenci yaraşmaya en fazla iki çalışma ile katılabilir. 
3. Yarışmaya katılacak çalışmalar 2016- 2017 yılına ait ve daha önce herhangi bir 
yarışmaya veya sergiye katılmamış olmalıdır. 
4. Ödül alan çalışmalar öğrencilere  iade edilmeyecektir ,telif hakları  Okyanus 
Kolejlerine ait olacaktır. 
 
5. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2017  bu tarihten sonra yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
6. Dereceye giren ve eserleri sergilenmeye değer bulunan öğrenciler  10  Mayıs 
tarihinde www.okyanuskolejleri.k12.tr  sitesinde ilan edilecektir.. 
7. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri ve eserleri sergilenmeye değer bulunan 
öğrencilerin teşekkür belgeleri  20 Mayıs 2017 tarihinde  düzenlenen törende  
verilecektir. 
8. Yarışmaya başvurmuş tüm öğrenciler yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. 
 
 
BAŞVURU KOŞULLARI 
1. Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Nisan  2017dir. 
2. Konu :DÜNYAYA BARIŞI ANLAT 
3. Teknik : Serbest. (Karakalem, sulu boya, yağlıboya, akrilik vs. olabilir.) 
4. Ebatlar : 35x50 



5. Resimlerin arka yüzüne katılım formu doldurulup yapıştıralacaktır. 
 
 
DEĞERLENDİRME; 
 
ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ  :ERHAN İBAN 
 
ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ: KENAN ÇOLAK 
 
RESSAM:SAİT GÜNEL 
 
BİG EĞİTİM MÜDÜRÜ: CEMİLE GÖK 
  
RESİM ANA BÖLÜM BAŞKANI: ZERRİN ŞEN 
 
   
 
ÖDÜLLER   
 
Birincilik Ödülü :Natebook bilgisaray+plaket+resim malzemeleri+jenga  
  
İkincilik Ödülü :Casper tablet+plaket+resim malzemeleri+jenga 
 
Üçüncülük Ödülü  : MB4+ plaket+resim malzemeleri+jenga 
 
Spansorlarımız:Big boyafirması_Pon art Eğitim ve sanat malzemeleri 
 
 
 
ÖDÜL TÖRENİ 
 
  Ödüller  20 Mayıs 2017 Kemerburgaz kampüsünde Genç Yetenekler Yarışması ödül 
töreninde verilecektir. 
 
Katılımcılar ödül törenine kendi imkanlarıyla katılabilir.Katılamayanların ödülleri posta 
yoluyla adreslerine gönderilecektir. 
 
Okyanus Kolejleri web sayfasının duyurular kısmından kazanan öğrenci isimleri ve ödül 
töreni hakkında 10 mayıs 2017 de bilgisi duyurulacaktır. 
 
 
ADRES: Özel Esenkent  Okyanus Ortaokulu .Talatpaşa cad. Yeşilırmak sok .Pazartürk 
karşısı 
  
No 1 Esenkent -Esenyurt-İSTANBUL  
 
    TEL.0212 605-06-09 
 
       
  
 
 
  
 
 
 
. 



 

KATILIM FORMU  

 
 

 
 

OKUL MÜDÜRÜ 

OKULUN ADI  

ÖĞRENCİNİN ADI - SOYADI-YAŞI 
  

OKULUN TELEFONU-FAKSI 
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 

 

OKULUN AÇIK ADRESİ  

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI  

OKUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI  


