“ORUÇ ŞEHRİ ANKARA” KONULU RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
Yarışmanın Konusu
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında “Oruç Şehri Ankara” Konulu “Resim”,
“Şiir” ve “Kompozisyon” yarışması.
Yarışmanın Amacı
Ankara’daki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında “Oruç Şehri Ankara
Projesi” kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyerek;
-Ankara’daki öğrencilerimizi Recep ve Şaban aylarında tutulan nafile oruçlarla, yapılan
ibadetlerle Ramazan ayına ve orucuna bedenen ve ruhen hazırlıklı girmelerini sağlamak,
-Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ve bu aylarda tutulan oruçların tesis ettiği kulluk bilincinin
öğrencilerimizin ihtiyaç sahipleriyle empati kurarak onları anlayabilmelerine yardımcı olmak
ve öğrencilerimizin yardımlaşma ve paylaşım duygularını geliştirmek,
- Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecelerinin idrakiyle ve bu gecelerde yapılan etkinliklerle
öğrencilerimiz arasında kardeşlik, huzur, birlik ve beraberlik duygularını arttırmak,
-Ramazan ayı boyunca öğrencilerimize Ankara’daki eski Ramazan geleneklerini yaşatarak
değerlerimizi günümüze taşımak,
-Öğrencilerimize oruç ibadetiyle nimetlerin kadrini bilmeyi, iradeli ve sabırlı olmayı öğretmek,
-Orucun kötü alışkanlıkların terkedilmesine ve nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasına
katkı sağladığını fark ettirmek,
-Öğrencilerimize oruç ibadetinin aile ve çevre ilişkilerine canlılık getirdiğini yaşayarak
göstermek,
Hedef Kitle
Ankara İli ve ilçelerindeki tüm Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık sınıfı okuyanlar
dahil) öğrencileri.
Yarışmanın Kapsamı
Bu şartname, Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği’nin düzenlediği; yukarıda konusu
ve amacı belirtilen yarışmalara katılma koşullarına, yarışmalara katılacak eserlerde aranacak
şartlara, başvuru şekline, değerlendirme kurullarının oluşumuna, yapılacak değerlendirmeye,
verilecek ödüller ve ödül törenleri ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Yarışmaya Katılım Şartları
Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarına;
a) “Oruç Şehri Ankara” konulu yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) Her öğrenci yarışma kategorilerinden yalnızca birine başvurabilecektir.
c) Eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması ve herhangi
bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
d) Resimler 35x50 cm boyutundaki resim kağıdına (arka yüzü kullanılmayarak) sulu boya,
pastel boya veya kara kalem kullanılarak yapılacaktır.
e) Şiirler bir sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarda word ortamında yazılıp pdf olarak
kaydedilecektir.
f) Kompozisyonlar üç sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayar word ortamında yazılıp pdf olarak
kaydedilecektir.
g) Bilgisayar word ortamında yazılan eserlerin yazı tipi Times New Roman ve yazı tipi boyutu
12 olacaktır.
h) Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacaktır.
i) Dijital ortamda gönderilen eserler pdf formatında gönderilecektir.
j) Dereceye girsin ya da girmesin yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
k) Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği yarışmaya ait görselleri ve yazıları, afiş broşür ve
kitap halinde yayınlayabilecektir.
l) Eserlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır.
Yarışma Başvurusu ve İletişim Bilgileri
a) Başvurular www.onderankara.com adresindeki Yarışma Kayıt Formu doldurularak
yapılacaktır. Şiir ve kompozisyon kategorisindeki eserler sisteme pdf formatında yüklenecektir.
Resim kategorisindeki eserler başvuru esnasında fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenecektir ve
sonrasında mutlaka elden teslim edilecek veya posta yoluyla Derneğimize gönderilecektir).
b) Değerlendirmeler Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği Yürütme Kurulunca belirlenen
komisyon tarafından yapılarak, ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar
belirlenecektir.
c) Mebusevleri Mahallesi Ayten Sokak No: 21 06580 Çankaya/ANKARA
Tel 0312 212 19 58
Yarışma Yürütme Kurulu
Yürütme Kurulu üyeleri yarışmanın teknik, sanatsal ve idari konularından sorumludur.

Yürütme Kurulu Üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşur.
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Yarışma Değerlendirme Kurulları
- Resim, şiir ve kompozisyon yarışması kategorilerindeki değerlendirme kurulları;
-Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği Yürütme Kurulunun belirlediği yarışma formatının
gerektirdiği bilgi donanımına sahip kişilerden meydana gelir.
-Değerlendirme Kurulları, Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilen en az 5 üyeden oluşur.
-Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler.
Değerlendirme ve Duyuru
-Değerlendirme Kurulu toplanma tarihi: 2 - 9 Mayıs 2020
-Yarışma için verilen resim, şiir ve kompozisyonlar Değerlendirme Kurullarınca
değerlendirilerek, ilk üç dereceye layık görülen eserler belirlenecektir. Değerlendirme 100 tam
puan üzerinden yapılacaktır.
-Yarışma sonuçları 11 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak ve Önder Ankara İmam Hatipliler
Derneği Yürüme Kurulu tarafından katılımcılara duyurulacaktır. Ayrıca yarışma sonuçları
dernek sitemizde yayınlanacaktır.
Yarışma Takvimi
Yarışmalar aşağıda belirtilen takvime göre yürütülecektir.
-Başvurular 27 Şubat 2020 tarihinde başlayacak ve 24 Nisan 2020 tarihinde sona erecektir.
-Bu şartname 27 Şubat 2020 tarihinden 24 Nisan 2020 tarihine kadar sitemizde yayınlanacaktır.
-Bu şartname 06 Mart 2020 tarihine kadar Ankara ve ilçelerindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi
müdürlüklerine ulaştırılacak ve öğrencilere gerekli duyuru yapılacaktır.

-Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler eserlerini 24 Nisan 2020 tarihine kadar web sitemiz
www.onderankara.com üzerinden gönderecektir.
-Derneğimize zamanında teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Sonuç bildirim tarihi: 11 Mayıs 2020
Ödüller
-Ankara genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında her yarışma kategorisi için ayrı
ayrı olmak üzere Değerlendirme Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç dereceye
giren ve mansiyon verilmesi uygun görülen öğrencilere, aşağıda belirtilen ödüller verilecektir.
Birincilik ödülü: Tam Altın
İkincilik ödülü: Yarım Altın
Üçüncülük ödülü: Çeyrek Altın
-Yarışmalara ilk başvuran 100 öğrenciye Uzay Şenliklerine Katılım bileti verilecektir.
-Resim yarışmasında ilk 20’ye giren öğrencilere ücretsiz grafik kursu verilecektir.
-Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere “Başarı Belgesi” ile kitap ve çeşitli hediyeler
verilecektir.
-Yarışmaya katılan her öğrenciye “Katılım Belgesi” ile kitap ve çeşitli hediyeler verilecektir.
Ödül Töreni
-Ankara genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin
ödül töreninin tarihi ve yeri:
19 Mayıs 2020 Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Mamak/ANKARA
Diğer Hükümler
-Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği yarışma hakkında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

