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YARIŞMANIN AMACI 

1. Yabancı dil eğitiminin ana dil eğitiminin önüne geçtiği günümüzde 

çocuklarımıza ana dilin önemini fark ettirmek, dil ve tarih bilinci 

oluşturmak; Türkçemizin güzel ve sanatlı kullanımını fark ettirmek, 

dilimizin zenginliğini kullanarak tarihi zenginliklerimizi öne çıkarmak; 

okuyan, yaratıcı düşünen, düşündüklerini doğru ve etkileyici bir şekilde 

yazılı ifade edebilen, dilinin ve kültürünün zenginliğinin farkında insanlar 

yetiştirmek,  

2. Nitelikli okuma alışkanlığının yeterli düzeyde olmadığı  ülkemizde, 

her an yeni bir şeyler öğrenmeye hevesli, sürekli düşünen, hisseden, 

hayal kuran çocuklarımızın gerçek bir okuyucu olmaları; duygularını, 

düşüncelerini, hayallerini doğru ve etkili bir şekilde ifade etmeleri için 

uygun ortam sağlamak, dile ve milli tarihe olan ilgileri artırmak,  

3. Milli tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan  İstanbul’un 

Fethi gibi bir konuyu öğrencilerin doğru anlamalarına ve etkili 

aktarmalarına yardımcı olmak; daha bilinçli nesiller yetiştirmek, 

4. Fatih Sultan Mehmet’i ve İstanbul’un fethini canlı tutup Panorama 
1453 Tarih Müzesini öğrencilere tanıtmak, 
 
5. Tarihe olan ilgiyi artırarak yaratıcı çalışmaları desteklemek  
  
YARIŞMANIN ÖNEMİ 
Söz konusu yarışma; yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda, 
öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak, dil ve anlatım 
yeteneklerini kullanarak milli bilinç ve tarihi konulara olan ilgilerini 
arttırmak, yaratıcı bir ruh kazandırmak, bilgiye olumlu yaklaşmalarını, 
üst düzey öğrenme becerilerini (sentez ve yaratıcılık) 
sergileyebilmelerini sağlamak, olayları gerçek sırasıyla ve tarihi 
önemiyle kavramalarına yardımcı olmak, hem birey hem de toplum  
olarak atalarımızın mirasına sahip çıkma bilinci oluşturmak ve iletişim 
becerilerini geliştirmelerini sağlamak bakımından önemlidir.  
  

           
              TÜRÜ 

 
ÖYKÜ, DENEME 

      
       HEDEF KİTLE  

 
İSTANBUL İL VE İLÇELERİ LİSE ÖĞRENCİLERİ 

 
    YARIŞMA TAKVİMİ  

 
Yarışmaya son katılım tarihi:  19 Nisan 2019  Cuma 
 
Yarışma sonuçları:   17  Mayıs 2019 
 

 
   KATILIM ŞARTLARI 

 
1. Yarışma dili Türkçedir, eserler Türkçenin dilbilgisi ve yazım 
kurallarına uygun olmalıdır. 
2. Yarışma İstanbul’u kapsamakta olup tüm ilçe okullarındaki 



öğrencilerin katılımına açıktır. 
3. Her yarışmacı yalnız bir eserle yarışmaya katılabilir. 
4. Yarışmaya gönderilen eserler, hiçbir yerde tamamen veya kısmen 
yayımlanmamış olmalı, herhangi bir yarışmada dereceye girmemiş 
olmalı, bir eserden alıntı veya kopya olmamalıdır. Aksi takdirde eser, 
değerlendirmeye alınmayacak, geçersiz sayılacaktır. 
5. Yarışmaya gönderilecek eserler; temel insan haklarına aykırılık 
taşımamalı, cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi düşünce, felsefî inanç, 
mezhep ve benzeri ayrımcılık içermemeli; kişi ve kuruluşları yıpratıcı 
niteliğe sahip olmamalıdır. Reklâm öğeleri içermemelidir. 
6. Seçici kurul, yarışmaya gönderilen eserlerden ödüle layık bir eser 
bulmazsa ödül verilmez. 
7. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YARIŞMA ŞARTLARI 
  

 
 Eserler A4 kağıdı boyutunda en fazla 2 sayfa halinde ve Times New 
Roman karakteriyle 12 puntoyla yazılacaktır .Eserler bilgisayar çıktısı 
olarak  19 Nisan 2019 tarihine kadar öğrenci adı , soyadı, sınıfı , okul 
adı ve iletişim bilgileri eklenerek; 
 
PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ, 
MERKEZEFENDİ   MAHALLESİ,  
TOPKAPI KÜLTÜR PARKI 
TOPKAPI - ZEYTİNBURNU / İSTANBUL 
 
Adresine elden veya posta ile teslim edilecektir. 
 
1.Yarışmaya gönderilen eserler  ödül kazansın ya da kazanmasın 
yarışmacılara iade edilmeyecektir. 
2.Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk açısından kontrol 
edilir. 
3. Yarışma koordinatörü, seçici kurulun doğal üyesidir. 
4. Seçici kurul, ödüle değer eser bulmazsa ödül vermez. 
5.Yarışmaya katılan eserlerin ön elemesi okullar tarafından yapılacak 
olup her okuldan 1 (bir) eser jüri değerlendirmesine alınacaktır. 
6.Yarışmaya kompozisyon gönderen öğrenciler kendi anlatım 
biçimlerine uygun teknik ve malzemeyi kullanabilir.   
 7.Yarışmaya katılan eserler; Türkçemize uygunluk, anlatımda tutarlılık 
ve özgünlük ekseninde aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:  

 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
  
- Türkçenin dil ve anlatım özelliklerine, yazım ve noktalama kurallarına 
uygunluğu 
- Kelimelerin anlamsal yerindeliği 
- Anlatımın akıcılığı, açıklığı 
- Kurgu bütünlüğü, tutarlılık  
- Yaratıcılık 
- Özgünlük 
- Etkileyicilik 
- Tarihsel Tutarlılık 
- Milli ve manevi değerlere uygunluk - etik 
 
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
  

Tel: 0 212 415 14 53    E-posta: info@panoramikmuze.com 

 
      SEÇİCİ KURUL 

  

 

SEÇİCİ KURUL: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İBB Kültür A.Ş 
Genel Müdürlüğü Tarafından Belirlenen Komisyon Tarafından 
İncelenecektir. 
YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ: İBB Kültür A.Ş Genel Müdürlüğü 



 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
             ÖDÜLLER 

 
 
Birincilik Ödülü:   3.000 TL   – Fetih armağanı Kupa bardağı 
 
İkincilik Ödülü:      2.000 TL   - Fetih armağanı Kupa bardağı 
 
Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL  -  Fetih armağanı Kupa bardağı 
 
Mansiyon Ödülü: İstanbul’un 100’leri serisinden 5’er kitap - Fetih oyunu 
– İstanbul şarkıları CD – Fetih armağanı Kupa  bardağı 
 (puan sıralamasında sıra ödüllerinden sonraki  ilk  5  öğrenciye) 
 
Katılımcı her okula bir tablo verilecektir. 
 
60 gün içerisinde teslim alınmayan ödüller müzeye kalacaktır. 

 
AÇIKLAMA: 5846 sayılı yasa gereği ödül alsın almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin 
her türlü kullanım hakları -bedelsiz olarak- yarışmayı düzenleyen İstanbul Kültür ve Sanat 
Ürünleri Ticaret A.Ş’ ye ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması 
gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır. 
 

  YARIŞMANIN DAYANAĞI: 
  
1. 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ortaöğretim yönetmeliği 
  
2. 13.01.2015 tarih ve 25699 sayılı resmi gazetede yayımlana MEB İlköğretim ve Ortaöğretim 

kurumlu sosyal etkinlikler yönetmeliği 

 


