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TARIM VE ORMAN İL   MÜDÜRLÜĞÜ   

“HAYALİMİZDEKİ ORMAN”  KONULU RESİM YARIŞMASI 
 
1-YARIŞMANIN AMACI: 
 

Doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan ağaçlar insanlarımıza pek çok fayda sağladığı 
gibi endüstriyel olarak da toplumumuzun gelişmesi için önem taşımaktadır. Doğada pek çok 
canlının yuvası olarak işlev gören ve çevremizi güzelleştiren ağaçları ve ormanları 
korumalıyız. 
 

Ormanlar bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Kullandığımız 
kalem, okuduğumuz kitap, yazdığımız defter, oturduğumuz sandalye, yemek yediğimiz masa 
ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce ihtiyacımızı ormanlardan karşılarız. Bizim için 
orman, hava gibi, su gibi, ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynaklardandır. 
 
  Binlerce bitki, hayvan türünün yaşadığı ormanların faydalarını saymakla bitiremeyiz. 
Her orman birer oksijen ve yağmur fabrikası gibidir. Ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkeler, 
sadece çölleşmekle kalmazlar, sahip oldukları en değerli şeyi ve en büyük doğal zenginliği de 
kaybetmişolurlar. 
 
  Ormanları korumak hepimizin görevidir. Ağaç dikerek yeni ormanlar oluşmasını 
sağlamalıyız. Ormanların en büyük düşmanı insanlardır. Tarla açmak için ormanı yok eden 
de, attığı sigara izmariti ya da yaktığı ateşle koca bir ormanı yakıp kül eden de insandır. 
Bu nedenle  temel eğitim çağındaki çocuklarımızın ağaç ve orman sevgisi konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla  ilimiz genelindeki resmi/özel tüm Ortaokul (5.,6.,7. ve 8.sınıf) 
öğrencileri öğrencilerine yönelik “Hayalimizdeki Orman” konulu  Resim yarışması 
düzenlenmesi amaçlanmıştır.  
2- YARIŞMAYA KATILIM: 
Resim yarışmasına  Trabzon İl Mili Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel  ortaokullarda 
okuyan öğrenciler.  
3- YARIŞMANIN TEKNİĞİ: 
Resim tekniği serbest olup, eserler 35*50 ebatlarında olacaktır. Resimler Yağlı boya, sulu 
boya, kuru boya, pastel boya, guaj boya malzemelerinin herhangi biri kullanılabilir. 
4- ESERLERİN TESLİM TARİHİ: 
 Okullarda hazırlanacak olan eserler en geç 14 Mart 2019 Perşembe gününe kadar il Milli 
Eğitim Müdürlüğüne (valilik binası   229 no’lu oda Din Öğretimi Şubesi ) teslim edilecektir.  
15 Mart 2019 Cuma günü saat 09.30 da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı konu hakkındaki 
uzmanlardan oluşacak komisyon ile değerlendirme yapılacaktır. Komisyon çalışmalarına  
Müdürlüğümüzden  İşletme Müdür Yardımcısı Sıddık AYDIN ve Orman Yüksek Mühendisi 
Selvinaz YILMAZ katılacaklardır.  
5- ÖDÜL  VE TÖRENİ: 
İlk üçe giren öğrencilere ve bir adet mansiyon ödülü verilecektir.  
Yarışmada birinci olan  öğrenciye                :Tam Altın …………………… 
Yarışmada ikinci olan öğrenciye                   :Yarım Altın…………………… 
Yarışmada üçüncü olan öğrenciye                 :Çeyrek Altın ……………………. 
Yarışmada Jüri özel ödülü öğrenciye             :Bir Gram Altın……………… 
 
Not: yarışmaya katılan öğrencilere katılım belgesi verilecektir 
 



  

Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Kuruluş Yılı ve 21 Mart Uluslararası  Ormancılık 
Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü, Temel 
Eğitim Çağındaki çocukların orman sevgisini arttırmak amacıyla  Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne  bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 5., 6., 7., ve 8. sınıf 
öğrencileri arasında ''Hayalimdeki Orman'' temalı resim yarışması düzenlemeyi 
planlamaktadır.  

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
gerçekleşmesi planlanan resim yarışmasının  ödülleri Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü 
tarafından karşılanacaktır. Değerlendirme sonuçlarına göre birinciye tam altın, ikinciye yarım 
altın, üçüncüye çeyrek altın ve dördüncüye (Mansiyon) bir gram altın hediye olarak 
verilecektir. Dereceye girecek öğrencilere ödülleri 21 Mart Uluslararası Ormancılık 
Gününde,  Valilik binası önü tören alanında 09.00’ da düzenlenecek törende takdim 
edilecektir. 

Yarışma sonucunda ödül almaya hak kazanan öğrencilerin adlarının en geç 15 Mart 2019 
tarihine kadar  tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim. 

 


