
“ORMANIN SESİ SEN OL” SLOGAN YARIŞMASI 

  

Türkiye’nin sessiz güzellikleri, ormanlarımızın sesi olacak sloganlar arıyoruz. Faydaları 

saymakla bitmeyen ormanlarımızın bizlere neler kattığı, nasıl korunması gerektiği, 

ormanlarımız hakkında bize düşen görevleri anlatabilecek kısa ve etkili sloganlar ile 

ormanlarımızın sesini duyurmamız için genç beyinlerin üretkenliklerine başvuruyoruz. 

Aldığımız nefesten içtiğimiz suya kadar yaşamsal her fonksiyonumuzda katkısı olan 

ormanlarımızı anlatabilecek sloganı “ben yazarım!” diyen Lise  öğrencilerinin başvurularını 

şartnamedeki kurallar dahilinde  …………………………. adresine bekliyoruz. 

  

                      ‘’ORMANIN SESİ SEN OL’’  SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

  

KONUSU : Orman sevgisi, ormanın önemi, orman yangınları, orman-insan ilişkisi, orman ve 

hayvanlar, orman ve dünyamız, orman ve gelecek konularının içeren kısa, sade, özgün 

sloganların hazırlanması. 

-Sloganın yazılacağı kâğıt A4 boyutlarında olacaktır (21x29,7 cm). 

-Sloganlar Türkçe olacaktır.  

 

TÜRÜ : Slogan Yarışması 

AMACI : Dünyanın ortak varlıklarından olan ormanlarımızın değeri ve katkılarının 

anlaşılabilmesi, orman ve doğa sevgisinin lise  çağındaki öğrencilere araştırmaya teşvik 

edilerek kazandırılması, orman ve doğa bilincinin artırılmasına yönelik yeni sloganların 

öğrencilerin üretkenliklerinden faydalanılarak oluşturulması amaçlanmaktadır. 

HEDEF KİTLESİ: Trabzon Genelindeki Resmi/özel Lise ve dengi okullar:9,10,11,12. Sınıf 

Öğrencileri 

SÜRESİ : 24 Nisan -10  Mayıs 2019   

 JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ: 13  Mayıs 2019 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 13  Mayıs 2019 

YERİ : Trabzon İli  

KATILIM KOŞULLARI: 

-     Her katılımcı, en fazla 1 adet sloganla yarışmaya katılabilir. Okullar bir den fazla 

sloganla katılabilirler 

-    Sloganlar, konuyu tam ve net bir şekilde anlatmalı, akılda kalıcı olmalı, yalın ve 

anlaşılır olmalı ve tek cümleden oluşmalıdır. 

-    Yarışmaya katılan sloganın orijinal olması, ilk defa dile getiriliyor olması ve herhangi 

bir   şekilde daha önce kullanılmamış olması ve daha önce kullanılan söz dizimlerinin 

değiştirilmesinden elde edilmemiş olmalıdır. 



-    İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak olan  komisyon tarafından ilimiz geneli  

birinci, ikinci ve üçüncü olan slogan belirlenecektir. 

Sloganlar daha sonra ülkemiz genelinde değerlendirmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne 

gönderilecektir.  

 -    Daha sonra  Orman Genel Müdürlüğü merkezinde kurulan komisyon aracılığı ile il 

bazında merkeze gönderilen sloganlar arasından yine birinci, ikinci ve üçüncü seçilecek.    

-Orman Genel Müdürlüğü merkezinde dereceye girenlere aşağıda belirlenen ödüller 

takdim edilecek. 

    

        a. Birincilik ödülü: Laptop 1 adet 

        b. İkincilik ödülü: Tablet bilgisayar 1 adet 

        c. üçüncülük ödülü: Bisiklet 1 adet 

  

 


