.
.
ÖGRENCILER ARASI
VERGİ KONULU

RESİM ŞİİR AFİŞ




YARISMALARI
.
ÖDÜLLER

Birinci olan öğrencilere ve öğretmenlerine....2,750’şer TL
İkinci olan öğrencilere ve öğretmenlerine .....2,250’şer TL
Üçüncü olan öğrencilere ve öğretmenlerine..1,750’şer TL

Yarışmaya;
RESİM dalında ilköğretim 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri,
ŞİİR dalında ilköğretim 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri,
AFİŞ dalında lise ve dengi okul öğrencileri
katılabilirler.
Son katılma tarihi 31 Aralık 2009
BAŞVURU: Öğrenciler eserlerini 31 Aralık 2009 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için
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YARIŞMANIN AMACI VE GENEL ŞARTLAR




















“Vergi” bilincinin yarının büyükleri olan çocuklarda ve gençlerde sağlıklı bir şekilde
oluşturulmasını, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesini ve vergiyi gönüllü
olarak ödeme alışkanlığının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla Gelir İdaresi
Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle ilk ve orta öğretim öğrencileri arasında
“VERGİ” konulu resim, şiir ve afiş yarışmaları düzenlenmiştir.
Eserlerde vergi ve özellikle verginin hayatımızdaki yeri işlenecektir.
Resim yarışmasına ilköğretim okullarının 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sınıflarında okuyan öğrenciler
katılabilir.
Şiir yarışmasına ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8’inci sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilir.
Afiş yarışmasına ortaöğretim kurumlarında okuyan bütün öğrenciler katılabilir.
Yarışmalara her öğrenci sadece özgün bir eserle katılabilir.
Yarışmalara katılan öğrenciler, eserlerini 31 Aralık 2009 tarihine kadar okul müdürlüklerine
teslim edeceklerdir.
Türkiye genelinde 3 dalda dereceye giren 1, 2 ve 3’üncü eserler, 2010 yılı Şubat ayının son
haftasında kutlanacak olan Vergi Haftasında açıklanacaktır.
Türkiye genelinde dereceye giren ilk üç eser sahibi öğrencilere ve öğretmenlerine ödülleri,
Gelir İdaresi Başkanlığının belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek törende takdim edilecektir.
Yarışmada il birincisi seçilen eserler ile Türkiye derecesi alan eserler, Gelir İdaresi
Başkanlığında sergilenecek, ayrıca albüm halinde basılacaktır.
Dereceye giren eserlere verilecek ödüller, eserlerin telif hakkı olarak kabul edilecek ve
eserlerin her türlü kullanım hakkı Gelir İdaresi Başkanlığına devredilmiş sayılacaktır.
Yarışmalara katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Resim Yarışmasına
Katılma Şartları

Şiir Yarışmasına
Katılma Şartları

Afiş Yarışmasına
Katılma Şartları

1- Yarışmaya ilköğretim
okullarının 1, 2, 3, 4 ve 5’inci
sınıflarında okuyan öğrenciler
katılabileceklerdir.
2- Eserler standart resim kağıdı
ebadında (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 özgün bir eserle
yarışmaya katılabilecektir.
7- Eserler paspartulanacak
ve dışarıya taşmayacak,
kırılmayacak şekilde iki
mukavva arasına konularak
paketlenecektir.

1- Şiir dalındaki yarışmaya ilköğretim
okullarının 6, 7 ve 8’inci sınıflarında
okuyan öğrenciler katılabileceklerdir.
2- Yarışmaya katılacak şiirler 2
dosya kağıdını (A4) geçmeyecek
uzunlukta olmalıdır.
3- Eserler kağıdın tek yüzü
kullanılarak, okunaklı el yazısı,
daktilo ya da bilgisayarla yazılabilir.
4- Şiirlerde konu itibariyle “vergi”
çağrışımları esas olmalıdır.
5- Şiirler halk şiiri, nazım ya da
serbest türde ama şiir formatında
yazılmalıdır.
6- Her öğrenci özgün bir eserle
yarışmaya katılabilecektir.

1- Afiş tasarımı dalındaki yarışmaya
lise ve dengi okul öğrencilerinin
tamamı katılabileceklerdir.
2- Eserler 45X64 cm. ebadındaki
kağıtlara çalışılacaktır.
3- Afiş tasarımlarında “vergi bilinci”
oluşturmaya yönelik görsel
malzeme (fotoğraf, resim,
karikatür, illüstras-yon, özgün
baskı vb.) ile birlikte sloganlar
da kullanılabilecektir. Afişlerin
tasarımının 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 ebadında renkli kağıt
çıktısıyla birlikte dosyaya konulması
gerekmektedir.
5- Her öğrenci özgün bir eserle
yarışmaya katılabilecektir.

“Vergi Konulu Resim, Şiir ve Afiş Yarışmaları” kampanyası afişinin okullarda duyurulması Milli Eğitim Bakanlığı’nın 05.11.2009
tarih ve 2932 sayılı onayı ile yapılmaktadır. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 98, Kasım 2009

www.vergibilir.gov.tr

www.gib.gov.tr

444 0 189 - VİMER

