
32. Pınar Resim Yarışması hakkında soru ve cevaplar 

• Yarışmanın konusu nedir?  
   Yarışma konusu “Doğamızı Koruyalım, Geleceğimize Sahip Çıkalım” 
olarak belirlenmiştir. 
    
• Hangi malzemelerle resim yapılabilir? 
   Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir.(sulu boya, 
pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.) 
 
• Kaç resim gönderebiliriz? 
   Her okul ve yarışmacı öğrenci, istediği sayıda resim ile yarışmaya 
katılabilir. 
 
• Size nasıl ulaşacağız? 
   Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı, 
soyadı, yaşı, okulu, sınıfı, okul ve ev adresleri, ili - coğrafi bölge bilgisi, 
telefon numaraları, elektronik posta adresi ve resim öğretmeninin adı-soyadı 
açık olarak yazılmalıdır. 
 



• Okulda bir ön eleme yapmalı mıyız? 
   Öğrencilerin çizdikleri tüm resimler bir eleme yapılmadan gönderilmelidir. 
 
 
• En çok resim göneren okula bilgisayar hediyesini  nasıl belirleyeceksiniz? 
   Noter huzurunda yapılacak sayımla en çok resim  gönderen ilk 10 okula, 
her bir okula 1’er adet verilmek suretiyle toplam 10 adet masaüstü bilgisayar    
hediye edilecektir. 
 
 
• Resimleri en son ne zaman gönderebiliriz? 

 Resimler, en geç 15 Nisan 2013 tarihine kadar “Yaşar Birleşik Pazarlama 

Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. PK: 34775 – İstanbul” veya “Yaşar Birleşik 

Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. – Yukarı  Dudullu Mahallesi 

Kürkçüler Cad. Kanuni Sokak No:4 Dudullu – İstanbul” adresine 

gönderilebilir. 
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 Resimlerin değerlendirilmesi sonucunda verilecek ödüller nelerdir? 
 Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye çapında 

her coğrafi bölgeden üçer asil, üçer yedek; altışar öğrenci, KKTC ve 
Almanya’dan birer asil, birer yedek; ikişer öğrenci olmak üzere toplam 23 asil 
23 yedek; 46 öğrenci seçilecektir. 32. Pınar Resim Yarışması seçici kurulu 
tarafından seçilen 46 öğrenciye, Mayıs ya da Haziran 2013 tarihinde birer adet 
dizüstü bilgisayar hediye edilecektir. 

 
 Mayıs 2013 tarihinde noter huzurunda yapılacak sayım  neticesinde, 

yarışmaya en fazla sayıda resim gönderdiği belirlenen 10 okula; her bir okula 
1’er adet verilmek suretiyle toplam 10 adet masaüstü bilgisayar hediye 
edilecektir. 

 
 
     Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş, 23 asil öğrenci içinden Jüri Başkanı ile 

belirleyeceği başarılı 3 öğrenciye Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir 
yıl burs verecektir.  
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•Resimleri nasıl göndereceğiz? 
Hazırlanan resimleri 15 Nisan 2013 tarihine kadar PTT Kargo ile 
gönderebilirsiniz.  
PTT Kargo Çağrı Merkezi: 444 1 788 
 
 
•Hazırladığımız resimleri PTT Kargo ile adresinize gönderirken herhangi bir 
ücret ödeyecek miyiz? 
PTT Kargo ile gönderilerilerinizi ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 
 
 
•Yarışma sonuçları ne zaman açıklanacak? 

32. Pınar Resaim Yarışması Yarışma sonuçları 14 Mayıs 2013 tarihinden 

itibaren “www.pinar.com.tr” web sitesinde yayınlanacaktır. 
 
 
 
 
Sorularınız için 444 7627 numaralı Pınar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz. 
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