
Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak düzen-
lenen ve ana fikrini deniz, deniz kültürü ve çevre bilincinin oluşturduğu  bir festivaldir.

Genel Koşullar

 • Katılacak okullar için maksimum öğrenci sayısı okul başına 25 olmak üzere maksimum 500 öğrenci ile 
sınırlandırılmıştır.
 • Her öğrenci grubunun başında bir sorumlu öğretmen olması zorunludur.
 • Katılacak okullar başvuru önceliklerine göre değerlendirilecektir.
 • Katılacak okullar şenlik alanına kendi imkanları ile ulaşacaklardır.

Festivale tüm çocuklar aşağıdaki imkanlar yaratılacaktır:
 • Şenliğe özel t-shirt
 • STH Denizlerimizi Koruyalım Kitapçığı
 • Serbest Kürsü’de konuşma imkanı
 • Kumanya
 • Katılım Belgesi

Yarışmacılara yaratılacak imkanlar:
 • Yarışma şartnamelerinde belirlenen gereç ve ekipman desteği
 • Yarışmacı Katılım Belgesi

Başvuru Koşulları

 1. Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği kurumsal internet sitesinde yer alan Eğitim Kurumları Başvuru 
Formu’nu (https://konusanbalik.org/egitim-kurumlari-katilim-formu/) eksiksiz doldurarak festival komitesine zama-
nında iletmiş olmak.
 2. Her okulun slogan, resim ve öykü yarışmalarına katılacak öğrencilerinin kimlik, yaş ve sınıf bilgileriEğitim 
Kurumları Başvuru Formu’nda eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Aksi durumda öğrencilerin yarışmalara 
katılımı mümkün olamayacaktır. 
 3. Slogan Yarışması Katılım Formu’nu ve Kısa Öyküleri yarışma takviminde belirtilen gün ve saate kadar, 
belirtilen şekilde, Festival Komitesi’ne teslim edilecektir.
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Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği Yarışmaları

Yarışmaların Konusu
Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği kapsamında gerçekleştirilen tüm yarışmaların konusunu her yönüyle “deniz” 
teşkil etmektedir.

Yarışmaların Türü
Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği kapsamında kısa öykü, resim ve slogan yarışmaları gerçekleştirilmektedir.

Yarışmaların Amacı
Şenliğin ve tüm yarışmaların amacı minik katılımcılarda deniz, deniz kültürü ve deniz kirliliği konularında farkındalık 
oluşturmak, aktivitelere aktif olarak katılımlarını sağlamaktır.

Yarışmaların Hedef Kitlesi
Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği ilköğretim seviyesindeki öğrencilere yönelik olarak düzenlenmektedir.

Yarışma Tarihi
Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği .. / .. / 2021, ........ günü 12:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılım Koşulları
Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği kapsamında gerçekleştirilecek olan;
1. Resim Yarışmasına katılmak için;
 a. Katılacak öğrencilerin kimlik ve eğitim seviyesi bilgileri en geç .. / .. / 2021, ........ günü günü mesai saati 
bitimine kadar organizasyon komitesine bildirilecektir.
 b. Şenliğe katılacak olan her okul sadece bir öğrenci ile temsil edilecektir.
 c. Resim yarışmasında kuruboya ya da pastel boya kullanılacaktır.
 d. Gerekli her türlü malzeme organizasyon komitesi tarafından tedarik edilecektir.
2. Kısa Öykü Yarışmasına katılmak için;
 a. Katılacak öğrencilerin kimlik ve eğitim seviyesi bilgileri en geç .. / .. / 2021, ........ günü günü mesai saati 
bitimine kadar organizasyon komitesine bildirilecektir.
 b. Şenliğe katılacak olan her okul sadece bir öğrenci ile temsil edilecektir.
3. Slogan Yarışmasına katılmak için;
 a. Katılacak öğrencilerin kimlik ve eğitim seviyesi bilgileri en geç .. / .. / 2021, ........ günü günü mesai saati 
bitimine kadar organizasyon komitesine bildirilecektir.
 b. Her okul sadece bir öğrenci ile temsil edilecektir.
 c. Slogan yarışmasına katılacak yarışmacılar için matbu olarak hazırlanmış olan “Slogan Yarışması Baş-
vuru Formu” tüm katılımcı okullara önceden gönderilecektir. “Slogan Yarışması Başvuru Formu” kullanılmaksı-
zın hiçbir slogan değerlendirmeye alınmayacaktır.
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Yarışma Koşulları
1. Kısa Öykü Yarışması
 a. Kısa Öykü yarışmasının ana teması denizdir.
 b. Adaylar yarışmaya sadece 1 (bir) öykü ile katılabilirler.
 c. Yarışmaya katılacak olan öykülerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde 
yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 d. Yarışmaya katılacak öyküler 12 punto Times yazı karakteri kullanılarak teslim edilecek ve maksimum 
uzunluğu A4 boyutunda 5 sayfayı geçmeyecektir.
 e. Yarışma sonunda sıralamaya göre ilk üç esere ödül verilecektir.
 f. Yarışmaya katılan tüm eserler STH arşivinde saklanacak, eser sahiplerinin adları belirtilerek, ticari olma-
yan her türlü mecrada yayınlanabilecektir.
 g. Yarışmacılar yarışmaya katılmakla yukarıdaki koşulların tümünü kabul etmiş sayılacaktır.
 h Son başvuru tarihi .. / .. / 2021, ........ günüdür.
 i. Eserler son başvuru tarihinde STH Festival Komitesine ulaşmış olması kaydıyla kargo ile ya da iletisim@
sth.org.tr adresine e-posta ile gönderilecektir.

2. Resim Yarışması
 a. Resim yarışmasının ana teması denizdir.
 b. Yarışma önceden belirlenen saatler arasında gerçekleştirilir. Son teslim saatini geçiren yarışmacıların 
eserleri değerlendirmeye dahil edilmez.
 c. Yarışmacılara kendi adlarını içeren resim kağıtları, şövaleleri ve önceden belirttikleri materyaller Resim 
Yarışması Koordinatörleri tarafından teslim edilecektir.
 d. Tüm yarışmacılara eş özelliklere sahip 24 renk pastel boya ya da 24 renk kuruboya takımı ve 50x70 cm 
ölçülerinde resim kağıdı tedarik edilecektir.
 e. Resim Yarışması alanı Kaş Meydanı’ında oluşturulacak açık hava atölyesidir.
 f. Oluşturulacak açık hava resim atölyesine yarışmacılar ve Resim Yarışması Koordinatörleri dışında 
kalan görevlilerin, öğrenci grubu temsilcilerinin ve öğretmenlerin girmesine izin verilmeyecektir.
 g. Yarışmaya katılan tüm eserler STH arşivinde saklanacak, eser sahiplerinin adları belirtilerek, ticari olma-
yan her türlü sergileme, gösterim ve baskıda kullanılabilecektir.
 h. Yarışmacılar yarışmaya katılmakla yukarıdaki koşulların tümünü kabul etmiş sayılacaktır.

3. Slogan Yarışması
 a. Slogan yarışmasının ana teması denizdir. Hiçbir kısıtlama, yönlendirme söz konusu değildir.
 b. Slogan Yarışmasına katılacak yarışmacılar “Slogan Yarışması Katılım Formu”nda sloganlarını kendi ana 
dillerinin yanı sıra İngilizce olarak da belirtebilirler.

Yarışma Jürisi

Resim Yarışması Jürisi
  Murat Draman, Sualtı Fotoğrafçısı
  Değer Esirkuş, Resim Öğretmeni
  Nejla Güleç, STH Gönüllüsü, Mimar
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Kısa Öykü Yarışması Jürisi
  Alper Canıgüz, Yazar
  Serdan Akcan, Yapımcı - Yönetmen
  Hakkı Şen, Gazeteci-Yazar

Slogan Yarışması Jürisi
  Hakan Tiryaki, STH Yön. Kur. Bşk., Reklamcı
  
  Eyüphan Erkul, Yazar

Değerlendirme Kriterleri
Yarışmaya katılan eserler şenlik alanında belirlenen saatlerde ilgili jüriler tarafından aşağıda belirlenen kriterlere 
göre değerlendirilecek ve sonuçlar aynı gün şenlik alanında duyurulacaktır.
1. Resim Yarışması
 a. Yarışmacıların eserleri verdikleri mesaj, anlatım tekniği, genel kompozisyon ve kurgu açılarından ele 
alınarak değerlendirilecektir.
 b. Eser değerlendirilirken yarışmacının yaş grubu da değerlendirme kriteri olarak göz önünde bulundurula-
caktır.
 c. Genel ahlak kurallarına aykırı, din, dil, mezhep, ırk, cinsiyet ayrımı, hakaret, küçük düşürücü ifadeler 
içeren eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Kısa Öykü Yarışması
 a. Yarışmacıların eserleri verdikleri mesaj, anlatım tekniği, kurgu, yazın dili açılarından ele alınarak değer-
lendirilecektir.
 b. Eser değerlendirilirken yarışmacının yaş grubu da değerlendirme kriteri olarak göz önünde bulundurula-
caktır.
 c. Genel ahlak kurallarına aykırı, din, dil, mezhep, ırk, cinsiyet ayrımı, hakaret, küçük düşürücü ifadeler 
içeren eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Slogan Yarışması
 a. Yarışmacıların sloganları verdikleri mesajın yanı sıra akılda kalıcılık ve fonetik açılarından değerlendirile-
cektir.
 b. Genel ahlak kurallarına aykırı, din, dil, mezhep, ırk, cinsiyet ayrımı, hakaret, küçük düşürücü ifadeler 
içeren eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ödüller
 Resim Yarışması
 Birincilik Ödülü   Tablet Bilgisayar
 İkincilik Ödülü   Bisiklet
 Üçüncülük Ödülü  Türkiye Deniz Balıkları kitabı
 Kısa Öykü Yarışması
 Yaşar Kemal Özel Ödülü  Tablet Bilgisayar
 İkincilik Ödülü   Bisiklet
 Üçüncülük Ödülü  Türkiye Deniz Balıkları kitabı
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 Slogan Yarışması
 Birincilik Ödülü   Dijital Fotoğraf Makinesi
 Jüri Özel Ödülü   Türkiye Deniz Balıkları kitabı
 
Ödül Töreni
Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Şenlik alanında, şenlik sonunda dağıtılacaktır.

Yarışma Takvimi
 .. / .. / 2021  Son Başvuru Tarihi
 .. / .. / 2021  Yarışma Günü
    13:00 Açılış
    13:15 Resim Yarışması
    13:15 Sergi Gezisi
    13:15 Sualtı Temizlik Çalışmaları
    13:15 Sualtından Canlı Yayın
    13:15 Öğrenci Sunumları, Performanslar
    13:45 SGK Botu Gezisi
    14:30 Resim Yarışması Sonu
    14:45 Kukla Tiyatrosu
    15:15 Envanter Sunumu
    16:00 Ödül Töreni
    16:30 Kapanış

Festival Komitesi
 Hakan Tiryaki  STH Yön. Kur. Bşk. / Genel Koordinatör
 Hazal Işık  STH Yön. Kur. Gen. Sekreteri / Kurumsal İlişkiler Koordinatörü
 Harun Süer  STH Gönüllüsü / Sualtı Etkinlikleri Koordinatörü
Yarışma Komisyonu
 Özlem Erkaya  STH Yön. Kur. Bşk. Yrd.
 Özgür Dara  STH Yön. Kur. Üyesi
 Şükrü Secel  STH Gönüllüsü
Festival Lojistik ve Organizasyon Komitesi
 Orhan Bardakçı  STH Gönüllüsü
 Harun Dalçık   STH Gönüllüsü
 Nejla Güleç  STH Gönüllüsü

Başvuru Adresi
Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği
Atatürk Bulvarı 1/5 07580 Kaş / Antalya
541 337 2830 - iletisim@sth.org.tr
www.sth.org.tr - www.konusanbalik.org

Not:
Katılan okul ve yarışmacı sayılarına göre Festival Komitesi yarışmacı sayılarında değişiklik yapabilir, okul başına düşen yarışmacı sayısını arttıtabilir ya 
da katılımcı sayısını sınırlayabilir. Jüri üyeleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Katılan tüm okullar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.
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