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2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ORTAOKUL VE LĠSE ÖĞRENCĠLERĠ   
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1. KONU VE KAPSAM:  

 

 Bu teknik özellikler; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 

yürütülecek; 2017-2018 eğitim öğretim yılı lise öğrencileri arasında afiş-slogan, kompozisyon, resim, 

fotoğraf ve şiir, ortaokul öğrencileri kompozisyon ve resim, dallarında düzenlenecek “Su Olmasaydı” 

temalı yarışmalara ait hususları içerir. 

 

2. TANIMLAR: 

 

Ġdare         : İSKİ Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nı, 

Ġdare  Adresi          : İSKİ Eğitim Şube Müdürlüğü Yeni Genel Müdürlük Binası Kat:7 No:702 

Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:25 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL 

Katılımcı/YarıĢmacı : İstanbul MEB’e bağlı okullardan yarışmaya katılım sağlayan ortaokul ve lise 

öğrencileri 

 

3. YARIġMA KATEGORĠLERĠ: 

 

3.1. Lise öğrencileri arasında afiş/slogan yarışması  

3.2. Lise öğrencileri arasında kompozisyon yarışması  

3.3. Lise öğrencileri arasında fotoğraf yarışması  

3.4. Lise öğrencileri arasında resim yarışması 

3.5. Lise öğrencileri arasında şiir yarışması 

3.6. Ortaokul öğrencileri arasında kompozisyon yarışması  

3.7. Ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması  

 

4. YARIġMA ġARTLARI 

Bu yarışmalar; Asya ile Avrupa’nın buluştuğu noktada kurulan ve kuruluşundan bu güne her zaman 

cazibe merkezi olmuş İstanbul’un sanayi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, hızlı nüfus artışı, 

çevre kirliliği gibi sebepler yüzünden tüm dünyada olduğu gibi zamanla azalan veya kirlenen su 

kaynaklarının korunmasını sağlamak ve bu çerçevede su kullanma bilincini geliştirmeyi 

kapsamaktadır. 

 

4.1. Lise Öğrencileri Arasında AfiĢ-Slogan YarıĢması ġartları: 

 

4.1.1. Yarışma İstanbul’daki tüm resmi ve özel Lise öğrencilerinin katılımına açık olacaktır. 

4.1.2. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur.  

4.1.3. Afişler, 50x70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı 

destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılması zorunludur. Jüri görüşüne 

sunulacak afişler 50x70 cm boyutunda basılı veya elde çizim olmalıdır. Farklı boyuttaki 

afişler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmaya katılacak afişler iki mukavva arasında 

yollanacak veya teslim edilecektir.Postada veya kargoda doğacak olumsuzluklardan İSKİ 

sorumlu değildir.  

4.1.4. Seçici kurulun görsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği 

eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.  

4.1.5. Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD'ye kaydedilerek teslim 

edilecektir. (50x70 cm afiş için net baskı alanı 48x68 cm, olmalıdır.) CMYK modunda 300  
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pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim 

edilmesi gerekmektedir. Sergilenmeye değer bulunacak afişlerin internette yayınlanabilmesi 

için afiş RGB olarak hazırlanarak, max. 100 dpi /1 mb çözünürlükte, JPEG 

formatında da CD'ye kaydedilmelidir. 

4.1.6. Afişlerin üzerinde İSKİ logosu, Mili Eğitim Bakanlığı logosu ve İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi altbantı bulunması zorunludur. 

4.1.7. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler 

bulunamaz. Aksi durumda eser yarışma dışı bırakılacaktır. 

4.1.8. Her afişe yarışmacı tarafından altı haneli hem rakam hem de harften oluşan bir rumuz 

verilecektir. (Örneğin: S35B67) Rumuzsuz afişler yarışmaya alınmaz. Rumuz; paket üzerine, 

afişin arkasına ve CD’nin üzerine yazılacaktır. 

4.1.9. Yarışmacı afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının 

üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “İSKİ AFİŞ/SLOGAN 

YARIŞMASI” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek 

herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, 

katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa öz geçmişi, adres, telefon, ve e-posta 

adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır. Bu form okunaklı mümkünse bilgisayarla 

yazılacak ve iski.istanbul/sozkonusu adresine veya belirtilen idare adresine gönderilecektir. 

 

4.2. Lise Öğrencileri Arasında Kompozisyon YarıĢması ġartları: 

 

4.2.1. Yarışma İstanbul’daki tüm resmi ve özel Lise öğrencilerinin katılımına açık olacaktır. 

4.2.2. Yarışmada değerlendirmeye tabi tutulacak kompozisyonun dili Türkçe olacaktır. 

4.2.3. Eserler üç (3) A4 sayfasını geçmeyecek uzunlukta olacaktır. 

4.2.4. Eserler Times New Roman 12 punto veya el yazısı ile yazılacaktır. 

4.2.5. Kompozisyonlarda eserlerin ön sayfasında rumuz olacak şekilde son sayfasının altında 

öğrencinin adı soyadı, sınıfı, ilçe, okul adı-telefonu, rehber öğretmeninin adı-soyadı, velisinin 

adı-soyadı ve telefonu olacak şekilde belirtilen süre zarfında iski.istanbul/sozkonusu adresine 

veya belirtilen idare adresine gönderilecektir.Postada veya kargoda doğacak 

olumsuzluklardan İSKİ sorumlu değildir.  

 

 

4.3. Lise Öğrencileri Arasında Fotoğraf YarıĢması ġartları: 

 

4.3.1. Yarışma İstanbul’daki tüm resmi ve özel Lise öğrencilerinin katılımına açık olacaktır. 

4.3.2. Fotoğraflar iski.istanbul/sozkonusu adresine veya belirtilen idare adresine gönderilecektir. 

Postada veya kargoda doğacak olumsuzluklardan İSKİ sorumlu değildir.  

4.3.3. Seçici kurulun görsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği 

fotoğraflar değerlendirme dışı tutulacaktır.  

4.3.4. Fotoğraflar, minimum 960x960 piksel boyutundan küçük olmamak suretiyle jpeg formatında 

gönderilecektir. 

4.3.5. Fotoğraflar,  internet üzerinden en son 2 Mart 2018 Cuma günü saat 17.00’e kadar ilgili dijital 

mecraya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra gönderilen fotoğraflar 

yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 

4.3.6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb 

işaretler bulunamaz. Aksi durumda fotoğraflar yarışma dışı bırakılacaktır.  
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4.4. Lise Öğrencileri Arasında Resim YarıĢması ġartları: 

 

4.4.1. Yarışma İstanbul’daki tüm resmi ve özel Lise öğrencilerinin katılımına açık olacaktır. 

4.4.2. Resimlerin arka sayfasının altında öğrencinin adı soyadı, sınıfı, ilçe, okul adı-telefonu, rehber 

öğretmeninin adı-soyadı, velisinin adı-soyadı ve telefonu olacak şekilde belirtilen süre 

zarfında iski.istanbul/sozkonusu adresine veya belirtilen idare adresine gönderilecektir. 

Postada veya kargoda doğacak olumsuzluklardan İSKİ sorumlu değildir.  

4.4.3. Seçici kurulun görsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği 

resimler değerlendirme dışı tutulacaktır.  

4.4.4. Resimler, kargo yolu ile en son 2 Mart 2018 Cuma günü saat 17.00’e kadar İdarenin resmi 

posta adresine ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra gönderilen resimler 

yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 

4.4.5. Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan, iki büyük karton arasına 

yerleştirilerek gönderilmesi gerekmektedir. 

4.4.6. Yarışmaya gönderilen resimler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler 

bulunamaz. Aksi durumda resimler yarışma dışı bırakılacaktır. 

4.4.7. Resimler 35x50 cm resim kâğıdına, fon kâğıdı veya tuval üzerine kara kalem, kuru boya, 

akrilik, yağlı boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak yapılabilir. 

4.4.8. Resmin özgün, herhangi bir yarışmada ödül almamış, ticarileşmemiş ve yayınlanmamış 

olması gerekmektedir. 

4.4.9. Resim üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır.  

 

4.5. Lise Öğrencileri Arasında ġiir YarıĢması ġartları: 

 

4.5.1. Yarışma İstanbul’daki tüm resmi ve özel lise öğrencilerinin katılımına açık olacaktır. 

4.5.2. Yarışmada değerlendirmeye tabi tutulacak şiirin dili Türkçe olacaktır. 

4.5.3. Eserler 150 satırı aşmamalıdır. 

4.5.4.   Eserler; bilgisayar ortamında “Times New Roman, 12 punto” veya temiz A4 kağıda okunaklı    

bir yazı ile yazılacaktır. 

4.5.5.  Eserlerin ön sayfasında rumuz olacak şekilde; son sayfasının altında öğrencinin adı soyadı, 

sınıfı, ilçe, okul adı-telefonu, rehber öğretmeninin adı-soyadı, velisinin adı-soyadı ve telefonu 

olacak şekilde belirtilen süre zarfında iski.istanbul/sozkonusu adresine veya belirtilen idare 

adresine gönderilecektir. Postada veya kargoda doğacak olumsuzluklardan İSKİ sorumlu 

değildir.  

4.5.6. Şiirler, elden ve internet üzerinden en son 2 Mart 2018 Cuma günü saat 17:00’e kadar ilgili 

mecraya ulaştırılmış olacaktır. 

 

4.6. Ortaokul Öğrencileri Arasında Kompozisyon YarıĢması ġartları: 

 

4.6.1. Yarışma İstanbul’daki tüm resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin katılımına açık olacaktır. 

4.6.2. Yarışmada değerlendirmeye tabi tutulacak kompozisyonun dili Türkçe olacaktır. 

4.6.3. Eserler üç (3) A4 sayfasını geçmeyecek uzunlukta olacaktır. 

4.6.4. Eserler Times New Roman 12 punto veya el yazısı ile yazılacaktır. 

4.6.5. Kompozisyonlarda eserlerin ön sayfasında rumuz olacak şekilde son sayfasının altında 

öğrencinin adı soyadı, sınıfı, ilçe, okul adı-telefonu, rehber öğretmeninin adı-soyadı, velisinin 

adı-soyadı ve telefonu olacak şekilde belirtilen süre zarfında iski.istanbul/sozkonusu adresine 

veya belirtilen idare adresine gönderilecektir. Postada veya kargoda doğacak 

olumsuzluklardan İSKİ sorumlu değildir.  
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4.7. Ortaokul Öğrencileri Arasında Resim YarıĢması ġartları: 

 

4.7.1. Yarışma İstanbul’daki tüm resmi ve özel Ortaokul öğrencilerinin katılımına açık olacaktır. 

4.7.2. Resimlerin arka sayfasının altında öğrencinin adı soyadı, sınıfı, ilçe, okul adı-telefonu, rehber 

öğretmeninin adı-soyadı, velisinin adı-soyadı ve telefonu olacak şekilde belirtilen süre 

zarfında iski.istanbul/sozkonusu adresine veya belirtilen idare adresine gönderilecektir. 

Postada veya kargoda doğacak olumsuzluklardan İSKİ sorumlu değildir.  

4.7.3. Seçici kurulun görsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği 

resimler değerlendirme dışı tutulacaktır.  

4.7.4. Resimler, kargo yolu ile en son 2 Mart 2018 Cuma günü saat 17.00’e kadar İdarenin resmi 

posta adresine ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra gönderilen resimler 

yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 

4.7.5. Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan, iki büyük karton arasına 

yerleştirilerek gönderilmesi gerekmektedir. 

4.7.6. Yarışmaya gönderilen resimler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler 

bulunamaz. Aksi durumda resimler yarışma dışı bırakılacaktır. 

4.7.7. Resimler 35x50 cm resim kâğıdına, fon kâğıdı veya tuval üzerine kara kalem, kuru boya, 

akrilik, yağlı boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak yapılabilir. 

4.7.8. Resmin özgün, herhangi bir yarışmada ödül almamış, ticarileşmemiş ve yayınlanmamış 

olması gerekmektedir. 

4.7.9. Resim üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır.  
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