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Yarışma Kuralları ve Katılım 
 
 
 

Yarışma Amacı: TBMM’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda: 
 

 Genç kuşaklarımızın hayal eden, sorgulayan, araştıran ve işbirliği yaparak gelişen bireylerden 
oluşmasına katkı sağlamak, 

 

 Aile bireyleri ile de paylaşarak özgür ve özgün eserler üretmelerine olanak vermek. 
 
 
 

❗ Yarışma Katılımı / Kısıtı: “Gök Çocuk” çocuk ve gençler, 

23 Nisan 2010 - 22 Nisan 2012 arası doğanlar - Çocuk Kategorisi’nde 
23 Nisan 2007 - 22 Nisan 2010 arası doğanlar - Genç Kategorisi’nde 
katılabilir. 

 

🗓️ Yarışmaya Hazırlık Süreci/Şekli: 
 

1. Hayal et – Dilediğin şekilde havacılığı hayal et. Havacılığın bugününü-geleceğini düşün. 
Gökyüzünde nerelere, nasıl ulaşabileceğiz? Sen bu sistemin neresinde olabilirsin! Ne tür 
katkılar sağlayabilirsin?   
 

2. Yaz – Düşünceni, seni destekleyen ve yaratacağın projende işbirlikçin olacak aile bireyleri 
(anne-baba, kardeş, yakın akraba) ile paylaş; o hayale nasıl ulaşacağının hikâyesini beraberce 
hazırlayın. 

... Ariel 11 yazı karakteri kullanılarak (en fazla 400 kelime ile) 

... en fazla 1 adet A4 sayfasına sığacak 
şekilde yazılı olarak hazırla. 

 

3. Resimle - Bu hayalinin gerçekleştiği anlardan birini (karakalem, suluboya, guaj-karışık teknik-
kolaj gibi) istediğin teknikle resmini, bir beyaz A4 sayfaya, resim defteri (35x50 cm veya 25x35 
cm) sayfasına yap. 
 

4. Çek - Yaptığın resmin fotoğrafını çek, kendisini de sakla. 
 

🗓️ Yarışmaya Katılım Süreci: 
 

 Hazırladığın resmin fotoğrafını 

 İşbirliği yaptığın aile üyelerinin (anne-baba, kardeş, büyük anne-baba gibi) en fazla ikisi 
ile beraber hazırladığın “Gök Çocuk” başlıklı hikâyenin word formatta dosyasını,  

bir e-posta ekine koyacak hale getir.  
 

🗓️ Yarışmaya Gönderi / e-Posta 
 

Tasarladığın resminin fotoğrafı ve hikâyesini / e-paketini ekle; e-posta mesajına,  

 Seninle ilgili bilgileri; tam ismini, doğum gününü, okulunu ve sınıfını,  

 İşbirliği yaptığın iki aile üyesinin tam isimlerini,  

 Ulaşılabileceğimiz bir mobil telefon numarasını, 
yazarak gokcocuk2020@gmail.com adresine gönder. 

 

🗓️ Yarışmanın Son Katılım Süresi: 20 Nisan 2020 (saat: 23.59) sona erecektir. 
 

 

🏆 Yarışma Sonucu ve Ödüllerin Açıklanması: 23 Nisan 2020 günü (saat: 10:00)  
 

Yarışmacılarımıza "Katılım e-Sertifikası" sunulacak, "Çocuk" ve "Genç" kategorilerinde dereceye 
girecek eserlerin sahipleri için, 

~Pilot eğitim uçaklarında uçuşlar 
~Uçuş montları, uçak maketleri ve özel tasarım SWOODZ (3D lego) uçak setleri 
~Havacılık koleksiyon parçaları ve oyuncakları 
~Simülatör joystickler 
~USB bellekler 
~Çalışma ve dinlenme mobilyası parçaları  
ve daha pek çok sürpriz ödüller…   

 
 

 

Yalnızca tüm koşulları sağlayan adaylar değerlendirmeye alınacaktır. 
Ödül kazanan eserlerin sahibi katılımcılar ve ebeveynleri, eserin orijinalini paylaşması karşılığında ödül dışında hiçbir telif hakkı ve ücret 

talep etmediğini kabul etmiş olur.  
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