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T.C. 

KASTAMONU VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

“Geleceği Kuran ve Kurtaranlar: Öğretmenlerimiz” temalı İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri 

Arasında Düzenlenecek Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Yönergesi 

 
 

AMAÇ 
 

Madde 1:  

Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi aşılayarak onların kendilerine, 

ailelerine, yaşadığı topluma, vatana, millete ve devlete yararlı bireyler olarak yetişmelerinde rehber 

olan fedakâr öğretmenlerimizin, eğitici ve öğretici rollerinin yanı sıra milli mücadele, demokrasi ve 

vatan savunmasına katkıları konusunda farkındalık oluşturmak.  

 

KAPSAM 
 

Madde 2:  

Bu yönerge, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek 

Resim, Şiir ve Kompozisyonlara verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar. 

 

YARIŞMANIN KONUSU  

Madde 3: 

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceği Kuran ve Kurtaranlar: Öğretmenler” temalı 

ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenecektir. 

Eserler öğretmenlerimizin eğitici ve öğretici rollerinin yanı sıra Milli Mücadele yıllarında ve 15 

Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminde halkımızın tüm kesimiyle birlikte verdiği demokrasi 

mücadelesi ve vatan savunmasındaki katkılarını anlatacak şekilde oluşturulacaktır.  

 

DAYANAK 
 

Madde 4:  

1. MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 9. maddesinin c bendinin 5. Fıkrası: 

“Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş 

ve işlemlerini yürütmek”  

2. Kastamonu İl Milli eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı: Tema 2: Eğitim ve 

Öğretimde Kalite 

3. Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 06.10.2016 tarih ve 

10908665 sayılı yazıları. 

 

KATILIM ŞARTLARI 
 

Madde 5:  

a) Resim Yarışmasına  ; İlkokul öğrencileri,  

b) Şiir Yarışmasına  ; Ortaokul öğrencileri, 

c) Kompozisyon Yarışmasına  ; Lise öğrencileri başvuru yapabilecektir.  

 

Madde 6:  
 

a) Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar: 

 

 Resim Yarışması için     :  

 

- Yarım resim kâğıdına yapılacak (35X50 cm), arka yüzler kullanılmayacaktır.  

- Sulu boya, kuru boya veya pastel boya kullanılarak yapılacaktır.  

- Her öğrenci yarışmaya bir ürün ile katılacaktır.  

- Daha önce il düzeyi veya ulusal düzeyde bir yarışmada ödül almış eserler ile başvuru 

yapılmayacaktır.  

- Bu şarta uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  
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 Şiir Yarışması için    :  
 

- Beyaz çizgisiz dosya kâğıdına yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır.  

- Elle mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.  

- İki sayfayı geçmeyecektir. 

- Her öğrenci yarışmaya bir eser ile katılabilir.  

- Şiirin tamamı veya bir bölümü alıntı olamaz.  

- Daha önce il düzeyi veya ulusal düzeyde bir yarışmada ödül almış eserler ile başvuru 

yapılmayacaktır.  

- Bu şarta uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

 Kompozisyon Yarışması için    :  
 

- Beyaz çizgisiz dosya kâğıdına yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır.  

- Elle mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.  

- 3 sayfayı geçmeyecektir. 

- Daha önce il düzeyi veya ulusal düzeyde ödül almış eserler ile yarışmaya başvuru 

yapılmayacaktır.  

- Her öğrenci bir eser ile başvuru yapabilecektir.  

 

b) Gönderilen eserlerin arka yüzünün sağ üst köşesine öğrencinin;  

-Adı ve Soyadı,  

-Doğum Tarihi,  

-Okulunun Adı,  

-Sınıfı ve Numarası,  

-Okulun telefon numarası, 

-Okul müdürünün ve sınıf öğretmeninin adı ve soyadı yazılacaktır. 

 

BAŞVURU VE ÖN ELEME 
 

Madde 7:  

a) Yarışma için hazırlanan Resim, Şiir ve Kompozisyonlar, öğrenciler tarafından kayıtlı oldukları okul 

müdürlüğüne teslim edilecektir. 

b) İlk eleme okul müdürlüklerince yapılacak olup, belirlenen en iyi üç eser ilçelerde ilçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne, Merkez ilçe de ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine 

gönderilecektir. Her ilçe her dalda finale kalan 3 (üç) eseri tespit edecek ve final komisyonunun 

değerlendirmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine resmi yazı ile 

gönderecektir. 

c) İkinci eleme İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılarak, 

il çapında ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar belirlenecektir. 

 

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

Madde 8:  

a) Okullardan gelen resim, şiir ve kompozisyonlar değerlendirme komisyonu tarafından puanlanarak 

değerlendirilir ve ilk üç dereceye giren eserler belirlenir. 

b) Yarışma sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulur. 

 

TAKVİM 

Madde 9:  

a) Bu yönerge, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 07 Ekim 2016 tarihine ilgili okullara kadar 

gönderilecektir. 

b) Resim, şiir ve kompozisyonlar, 04 Kasım 2016 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim 

edilecektir. 

c) Okullarda ilk üç dereceye giren eserler, ilçelerdeki okul müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Merkez İlçedeki okulların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 11 Kasım 2016 tarihi mesai 

bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. 
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d) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce her dalda dereceye giren 3 eserin tespit edilip İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine 16 Kasım 2016 tarihi mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir. 

Mesai bitiminden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

e) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen eserler 17 Kasım 2016 tarihinde “Değerlendirme 

Komisyonu” tarafından puanlanarak değerlendirilecektir. 

f) 18 Kasım 2016 tarihinde her dalda ilk üç dereceye giren eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Şubesince Müdürlük resmi web sayfasından duyurulacaktır. 

g) 24 Kasım 2016 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek törenle şiir, resim ve 

kompozisyon dallarında ilk üç dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecektir. 

 

 

ÖDÜLLER 

Madde 10:  

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında ilk üç dereceye giren öğrencilerden; 

 

Birincilere  ; Yarım Altın 

İkincilere  ; Çeyrek Altın 

Üçüncülere  ; Gram Altın ödül olarak verilecektir. 

 

DİĞER HÜKÜMLER 

Madde 11:  

a. Dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonların, telif hakları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

aittir. 

b. Yarışmaya gönderilen resim, şiir ve kompozisyonlar yarışmacılara iade edilmez. 

c. Bu yönergede açıklanmayan konulardaki hükümler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Şubesi tarafından verilir.  


