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Birinci olan öğrencilere ve öğretmenlerine....... 2,500’er YTL
İkinci olan öğrencilere ve öğretmenlerine......... 2,000’er YTL
Üçüncü olan öğrencilere ve öğretmenlerine..... 1,500’er YTL

ÖDÜL TÖRENİ
2009 YILI Şubat ayının son haftası
kutlanan vergi haftası etkinlikleri içerisinde
düzenlenecek törende ödüller dağıtılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Süresi...................31 Ekim-31 Aralık 2008
Sonuçların Açıklanması...... 23 Şubat-01 Mart 2009

YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI
“Vergi” bilincinin yarının büyükleri olan çocuklarda ve gençlerde sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesini ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla vergi konulu
resim, şiir ve afiş yarışmaları düzenlenmiştir.
Eserlerde özellikle vergi ve verginin hayatımızdaki yeri temaları işlenecektir.
Yarışmalar 3 ayrı dalda yapılacaktır.
Resim dalındaki yarışmaya ilköğretim okullarının 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabileceklerdir.
Şiir dalındaki yarışmaya ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabileceklerdir.
Afiş tasarımı dalındaki yarışmaya ise lise ve dengi okul öğrencilerinin tamamı katılabileceklerdir.
Öğrenciler eserlerini 31 Aralık 2008 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
Şubat 2009’un son haftasında kutlanan VERGİ HAFTASI.etkinlikleri kapsamında düzenlenecek bir ödül töreniyle Türkiye genelinde
dereceye giren ilk üç eser sahibi öğrencilere ve öğretmenlerine ödülleri takdim edilecektir.
Yarışmaya katılan il birincileri ve Türkiye derecesi alan eserler ayrıca albüm halinde basılarak dağıtımı yapılacaktır. Yine bu eserlerle
bazı büyük illerimizde sergi açılacaktır.

“Vergi Konulu Resim, Şiir ve Afiş Yarışmaları” kampanyası broşürünün okullarda dağıtılması Milli
Eğitim Bakanlığı’nın 16.10.2008 tarih ve 3036 sayılı onayı ile yapılmaktadır.
Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 72 • Ekim 2008

Resim Yarışmasına Katılma Şartları
1- Yarışmaya ilköğretim okullarının
1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfında okuyan
öğrenciler katılabileceklerdir.
2- Eserler standart resim kağıdı
ebatında (35X50 cm.) olacaktır.
3- Eserler yağlı boya, sulu boya, plastik ya da kuru kalem gibi herhangi
bir malzemeyle yapılabilir.
4- Resimlerde konu itibariyle “vergi”
çağrışımları esas olmalıdır.
5- Eserlerde resim sanatında kullanılan
ifade teknikleri serbesttir.
6- Her öğrenci tek bir eserle yarışmaya
katılabilecektir.
7- Eserler paspartulanacak ve dışarıya
taşmayacak, kırılmayacak şekilde
iki mukavva arasına konularak
paketlenecektir.

Şiir Yarışmasına Katılma Şartları
1- Şiir dalındaki yarışmaya ilköğretim
okullarının 6, 7 ve 8. sınıfında
okuyan öğrenciler katılabileceklerdir.
2- Yarışmaya katılacak şiirler 2 dosya
kağıdını geçmeyecek uzunlukta
olmalıdır.
3- Yarışmaya katılacak eserler A4
ebatında kağıtlara okunaklı bir yazı
ile kağıdın tek yüzü kullanılarak
yazılmalıdır.
4- Eserler okunaklı el yazısı, daktilo ya
da bilgisayarla yazılabilir.
5- Şiirlerde konu itibariyle “vergi”
çağrışımları esas olmalıdır.
6- Şiirler halk şiiri, nazım ya da
serbest türde ama şiir formatında
yazılmalıdır.
7- Her öğrenci tek bir eserle yarışmaya
katılabilecektir.
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Afiş Yarışmasına Katılma Şartları
1- Afiş tasarımı dalındaki yarışmaya
lise ve dengi okul öğrencilerinin
tamamı katılabileceklerdir.
2- Eserler 45X64 cm. ebatındaki
kağıtlara çalışılacaktır.
3- Afiş tasarımlarında “vergi bilinci”
oluşturmaya dönük görsel malzeme
(fotoğraf, resim, karikatür, illüstrasyon, özgün baskı vb.) ile birlikte
sloganlar da kullanılabilecektir.
Afişlerin tasarım ve basılabilir nitelikte olmasına dikkat edilecektir.
4- Afiş tasarımları istenirse bilgisayar
ortamında da yapılabilecektir. Bu
durumda çalışmanın tiff ya da
psd formatında kaydedilmiş hali
CD’ye yüklenerek, afişin bir adet
A3 ebatında renkli kağıt çıktısıyla
birlikte dosyaya konulması gerekmektedir.
5- Her öğrenci tek bir eserle yarışmaya
katılabilecektir.

