
 
 

               YARIŞMA  ŞARTNAMESİ 

KONUSU 

 Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla yaşayan ilçemiz. Kale / İzollu 

TÜRÜ 

Resim, şiir ve kompozisyon yarışması 

AMACI 

İlçemizin  tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak ilçemizle ilgili 

öğrencilerimizde sanatsal (edebi)  becerileri ortaya çıkarmak. 

KAPSAM 

İlçemizdeki tüm kademelerdeki okulların öğrencileri katılacaktır. 

İlçe dışından eser kabul edilmeyecektir. 

İÇERİK 

Her kademedeki öğrencilerimizi teşvik edici, sanatsal (edebi) becerileri ortaya 

çıkaracak özgün çalışmalar olması. 

HEDEF KİTLE 

1-) Resim yarışmasına ilkokullar. ( 1,2,3,4 )  

2-) Şiir yarışmasına ortaokullar. ( 5,6,7,8 )  

3-) Kompozisyon yarışmasına lise ( 9,10,11,12 ) öğrencileri katılacaktır. 

KATILIM KOŞULLARI 

     Resim Yarışmasına Katılım Şartları: 

           1. Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacaktır. 

           2. Ölçüler: 35*50 cm ölçülerde ( standart resim kağıdı).  

           3. Suluboya, guaj boya, pastel boya, kuru boyalar. 

                    Şiir Yarışmasına Katılım Şartları: 

           1. Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacak 

           2. A4 kağıda kendi el yazıları ile (mürekkepli  veya  kurşun kalemle) yazılacaktır. 

           3. Şiir dört veya beş dörtlüğü geçmeyecektir. 

 



 
 

                 Kompozisyon Yarışmasına Katılım Şartları 

          1. Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacaktır. 

          2. Eserler A4 dosya kağıdına mürekkepli kalemle veya kurşun kalemle okunaklı bir 

şekilde yada  Word 1,5 aralıkta yazılacaktır. 

         3. Kompozisyonlar 2 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır. 

YARIŞMA KOŞULLARI  

         1. Eserlerin arkasına öğrencinin ismi, telefon numaraları, okul ve ev adresleri açık 

şekilde yazılacaktır. 

         2. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış ve her hangi bir yerde 

yayınlanmamış olması gerekmektedir. 

          3. Eserler okulda kurulan inceleme komisyonunca incelendikten sonra okullarında ilk 

3’e giren eserler ilçeye gönderilecektir. 

BAŞVURULARIN YAPILACAĞI YER 

          Öğrenciler eserlerini öğrenim  gördükleri okul müdürlüklerine teslim edileceklerdir 

DEĞERLENDİRME KURULUNDA KİMLERİN YER ALACAĞI 

         -Okullarda okul eser inceleme komisyonu 

         - İlçede ilçe eser inceleme komisyonu 

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 

             1. Okullarda: İlk üçe giren eserler ilçe MEM’e gönderilecek ( her okul kendi 

kategorisinde) 

             2. İlçede : Ayrı kategorilerde ( resim, şiir, kompozisyon) ilk üçü belirlemek. 

 

 



 
 

ÖDÜLLER 

1-  Birinci olan öğrencilere tam altın 

2-  İkinci olan öğrencilere yarım altın 

3-  Üçüncü olan öğrencilere çeyrek altın 

ÖDÜL TÖRENİ 

Ödül töreni ilgililerle ayrıca duyurulacaktır. 

İŞLEMLER TARİH 

Yarışmanın Duyurulması 01-04-2019 

Yarışma Süresi 01-04-2019 – 22-04-2019 

Eserlerin İlçe Milli Eğitime Gönderilmesi 22-04-2019 

Değerlendirme 23-04-2019 

Sonuç Açıklama 26-04-2019 

Ödül Töreni 04-05-2019 

 

 

 

İletişim Bilgileri: 

Kale İçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Tel: 0422 861 6364 

e-posta: kale44@meb.gov.tr 

 


