
 

 

 
 

 
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN  

BİRİM 
 

 
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve 
Geliştirme Bölümü (Hizmetiçi) 
 

 

 
YARIŞMANIN ADI 

 

 
2018 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü Münasebetiyle: 

1- İlkokul öğrencileri arasında “resim”, 
2- Ortaokul öğrencileri arasında “şiir”, 
3- Lise öğrencileri arasında “Kompozisyon” Yarışması. 

 

 
YARIŞMA KONUSU 

 
  

 
"Benim Öğretmenim" 

 

 
YARIŞMANIN AMACI 

 

 
Tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimizin Güzel Türkçemizin 
güzelliklerinden ve estetik değerlerden yararlanarak resim,şiir ve 
kompozisyon türlerinin aracılığı ile öğretmenlik mesleği hakkındaki 
duygu ve düşüncelerini dile getirmesini ve, öğretmenlik mesleğinin 
önemini kavramalarını sağlamak. 
 

 

 
TÜRÜ 

 

 
Resim,Şiir ve Kompozisyon 

 

 
 

HEDEF KİTLE 
 

 
İlkokul Öğrencileri "RESİM" 
 Ortaokul Öğrencileri "ŞİİR" 
Lise Öğrencilerine “KOMPOZİSYON” 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YARIŞMA TAKVİMİ 
 

 
18 Ekim 2018:Yarışmanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 
duyurulması. 
19 Ekim 2018:Yarışmanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince okullara 
duyurulması, okul müdürlüklerince de öğretmen ve öğrencilere duyuru 
yapılması 
07 Kasım 2018: Okul müdürlükleri tarafından öğrenci 
başvurularınındeğerlendirilmesi ve Kategorisinde birinci seçilen eserlerin 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi 
09 Kasım2018 :İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki komisyonlarca 
okullarda kategorisinde 1.olan eserlerin ilçe değerlendirmesinin 
yapılması ilçe 1.lerinin belirlenmesi, 
12 Kasım 2018 : İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan  
komisyonlartarafından değerlendirme yapılması ve kategorisinde  
birinci seçilen eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim 
Birimine elden teslim edilmesi. 
15 Kasım 2018 : İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim  
Birimince oluşturulan komisyon tarafından kategorisinde ilk üçe giren 
eserlerin belirlenmesi.. 
24 Kasım 2018:Ödül Töreni,(Öğretmenler Günü Kutlama Töreni.) 
 
 

 

 
 

KATILIM KOŞULLARI 
 

 
 
Denizli’deki resmi ve özel ilkokul,ortaokul,lise öğrencisi olmak. 

 
 
 
 

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
2018 YILI 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

"BENİM ÖĞRETMENİM"  
KONULU RESİM, ŞİİR ve KOMPOZİSYON 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YARIŞMA KOŞULLARI 
 

 
RESİM:Öğrenciler kendilerinin yaptıkları birer eserle yarışmaya 
katılacaklardır. Resimler serbest teknik (kara kalem,Suluboya, guaj boya, 
pastel boya,yağlı boya…) ile standart resim (35x50 cm) kağıdına 
yapılacaktır.Resim ilgili okul müdürlüğünce paspartusu yapılarak ilçe 
milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Eser sahibine ilişkin olarak 
(adı-soyadı, ilçe adı, okul adı, sınıfı, okul telefonu ve velisinin telefonu) 
eserin arka yüzüne beyaz kâğıda yazılı olarak esere zarar vermeyecek 
şekilde yapıştırılacak veya yazılacaktır.1.gelen eserler il milli eğitim 
müdürlüğüne kırılmayacak şekilde iki mukavva  
arasına konularakPaketli şekilde gönderilecektir. 
ŞİİR:Öğrenciler kendilerinin yazdıkları birer eserle yarışmaya 
katılacaklardır.Şiir bir sayfayı geçmeyecek şekilde okunaklı bir yazıyla 
pilot/mürekkepli kalem kullanılarak veya bilgisayar çıktısı (Times New 
Roman-12 punto,MS Word 1,5 aralıkla) olarak yazılabilecektir. Eser 
sahibine ilişkin olarak (adı-soyadı, ilçe adı, okul adı, sınıfı, okul telefonu 
ve velisinin telefonu) eserin arka yüzüne beyaz kâğıda yazılı olarak esere 
zarar vermeyecek şekilde yapıştırılacak veya yazılacaktır. Eserler il milli 
Eğitim Müdürlüğüne Poşet Dosya içerisinde gönderilecektir. 
 
KOMPOZİSYON: Öğrenciler kendi yazdıkları birer eserle yarışmaya 
katılacaklardır. Öğretmen teması işlenecek, okunaklı bir yazıyla 
pilot/mürekkepli kalem kullanılarak veya bilgisayar çıktısı (Times New 
Roman-12 punto , MS Word 1,5 aralıkla) olarak yazılacak. Şiir orijinal 
ve hiçbir yerde yayınlanmamış olacaktır,iki sayfayı (A4) geçmeyecektir. 
Eser sahibine ilişkin olarak (adı-soyadı, ilçe adı, okul adı, sınıfı, okul 
telefonu ve velisinin telefonu) eserin arka yüzüne beyaz kâğıda yazılı 
olarak esere zarar vermeyecek şekilde yapıştırılacaktır veya yazılacaktır. 
Eserler il milli Eğitim Müdürlüğüne Poşet Dosya içerisinde 
gönderilecektir. 
 

 

 
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

 
 Yarışmaya katılacak eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim vs. 
bulunmayacaktır. Eserin arka yüzüünün sol alt köşesine, öğrencinin 
bilgileri (adı-soyadı, ilçe adı, okul adı, sınıfı, okul telefonu ve velisinin 
telefonu) yapıştırılacak veya yazılacaktır.  

 

 
DEĞERLENDİRME 

KOMİSYONU OLUŞUMU  VE 
DEĞERLENDİRMENİN 

YAPILMASI 
 

Okullarda; Okul Müdürü başkanlığında ilgili mevzuat gereği 
oluşturulacak değerlendirme komisyonu tarafından, 
İlçe MEM.'de; İlgili İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, başkanlığında, 
ilkokul, ortaokul, lise okullarında  görev yapan Resim, Türkçe ve 
Edebiyat öğretmenlerinden veya konusunda uzman kişilerden ilgili 
mevzuat gereği değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. 
Değerlendirme komisyonu eserleri değerlendirirken hiçbir yerde 
yayınlanmamış özgün eser olmasına ,belirtilen diğer şartları taşıyıp 
taşımadığına ,şiir ve kompozisyon eserleri için dilbilgisi kurallarına 
dikkat edilip edilmediğine  özellikle dikkat edecektir. Her ilçeden 
kategorilerinde mutlaka 1’er eser gönderilecektir. 

 

 
 
ÖDÜLLER  

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak ilgili alan 
öğretmenleri tarafından eserler değerlendirilecek ve kategorisinde dereceye 
giren eserlerin sahibi öğrencilere ve öğretmenlerine ödülleri ve katılım 
belgeleri 24 Kasım 2018 Öğretmenler Günü Kutlama Töreninde 
verilecektir. Ödül kazanan ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer 
görülen eserler hazırlanacak programdayer alacak ve Öğretmenler Gününde 
sergilenecektir. 

 
AÇIKLAMA: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin 
her türlü kullanım hakları (bedelsiz olarak) yarışmayı düzenleyen kurum/birime ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya 
kopya olamaması gerekir. Yarışmaya katılan herkes bu şartlarıpeşinen kabul etmiş sayılır. Konunun katılımcılara 
duyurulmasından doğrudan okul/kurum müdürleri sorumludur. 
 
 
 

 


