
 

T.C. 

    MERSİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“CANLANAN ÜNLÜ TABLOLAR” YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

KONUSU: Uzaktan eğitim sürecine devam etmekte olan öğrencilerin, bireysel olarak belirledikleri 

dünyaca ünlü yerli ve yabancı  ressamlar tarafından oluşturulmuş tabloların canlandırılmasının 

yapılarak öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini ve çalışmalarını sergilemelerine olanak 

sağlamak amacıyla “Canlanan Ünlü Tablolar” yarışması düzenlenecektir. 

TÜRÜ : Canlandırma 

AMACI: Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sanat ve sunum becerilerinin geliştirilmesine katkı 

sağlamak olarak belirlenmiştir. 

KAPSAMI: Mersin ilinde bulunan tüm resmi ve özel okullarda yer alan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve 

lise öğrencileri 

KATILIM ŞARTLARI: 

1.Mersin ilinde bulunan resmi ve özel okullarda eğitim görüyor olmak. 

2.Her öğrenci yarışmaya yalnızca 1(bir) canlandırma ile katılacaktır. 

3.Yarışma şartları okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulacaktır. 

4.Yarışmacılar canlandırılan tablonun asıl fotoğrafını ve  canlandırma yaptığı fotoğrafı 

öğrencilerin/velilerinin kendi Google Drive larına ayrı ayrı yüklemeli ve bu yükleme linkleri 

kopyalanarak  https://forms.gle/she5PXHHWpqvpkaE7  adresindeki başvuru formuna eklenmelidir.  

NOT:Drive linklerinizi kopyalayıp paylaşırken ayarlarınızı “İnternetteki HERKES bu bağlantıyı 

kullanarak görüntüleyebilir.” şeklinde ayarlamayı unutmayınız.  Drive linki açılmayan eserler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Öğrencilerin yarışma formuna canlandırılacak tablo için seçtikleri tablonun adını ve ressam adını  

 belirtmeleri puanlama açısından gereklidir. 

6. Yarışmaya gönderilen canlandırmalar daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 

Kopya olduğu tespit edilen canlandırmalar yarışma dışı bırakılacaktır. 

https://forms.gle/she5PXHHWpqvpkaE7


7. Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren 

canlandırmalar yarışma dışı kalacaktır. 

8.Yarışmaya katılan eserler Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce belirlenen bir komisyon tarafından 

değerlendirilecektir. 

9.Yarışma Okul Öncesi , İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere dört ayrı kategoride 1.2. ve 3. olarak 

değerlendirilecektir. 

10.Dereceye giren eserler Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sitesinde ve sosyal medyada 

duyurulacaktır. 

11.Dereceye giren öğrenciler okullarının bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belge ve özel 

ödüllerle ödüllendirilecektir. 

12.Dereceye giren yarışmacılar eserlerini Ödül Töreni esnasında okullarının bulunduğu İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. 

YARIŞMA TAKVİMİ:  

Yarışma Duyurusunun Yapılması 15 Ocak 2021 Cuma 

Eserlerin Google Drive a yüklenip formun 
doldurulması için son tarih 

22 Ocak 2021 Cuma 

İl MEM tarafından belirlenen komisyonun 
eserleri değerlendirmesi 

23- 28 Ocak 2021 

Dereceye giren eserlerin İl MEM tarafından 
duyurulması 

30 Ocak 2020 Cumartesi 

 

DEĞERLENDİRME: 

Yarışmaya katılan eserler Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce belirlenen bir komisyon tarafından 

değerlendirilecektir. Değerlendirme kriterleri aşağıda yer alan kıstaslar doğrultusunda yapılacaktır.  

CANLANDIRMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 

                             PUAN ARALIĞI 

DERECELENDİRME 
 

EN AZ(10 PUAN) EN FAZLA (25 PUAN) 

1-Canlandırmanın katılımcı tarafından 
belirlenen temayı yansıtma düzeyi 

 

2-Canlandırmada yaratıcılık 
 

 

3-Canlandırmada özgünlük  
 

4-Canlandırmada görsel bütünlük  
 

TOPLAM  
 

 

ÖDÜLLER: 



*Yarışmada dereceye giren öğrenciler Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan Teşekkür 

Belgesi ve okullarının bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen özel ödüllerle 

ödüllendirilecektir. 

* Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini okullarının bulunduğu İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerinden alacaklardır. 

 

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:  

Yarışma sonuçları   

https://mersin.meb.gov.tr/ adresinden 

https://www.facebook.com/groups/MersinMEMarge facebook adresinden  

MERSİN MEM ARGE instagram adresinden 

@MersinMEMArGe Twitter adresinden duyurulacaktır. 

 

ÖDÜL TÖRENİ VE TARİHİ: 

Yarışmada dereceye giren eserler yarışma sonuçları duyurulduktan sonra en geç bir hafta içerisinde 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen tarihlerde ödüllendirilecektir. 

 

İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN: 

Okullarının Bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Özel Bürolar 

 

https://mersin.meb.gov.tr/
https://www.facebook.com/groups/MersinMEMarge

