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T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

PENDİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
YARIŞMA ŞARTNAMESİ  

 
 

İSTİKLAL ŞAİRİ MEHMET AKİF ERSOY’UN  

VEFATININ 80. YILDÖNÜMÜ ANISINA  

İLKOKULLAR ARASI RESİM YARIŞMASI 

 

1) YARIŞMANIN ADI:  

“İlçemize bağlı resmi, özel ilkokullar arasında düzenlenecek olan resim yarışması” 

 

KONULAR:   

1) İstiklal Ruhu ve Milli Mücadele 

2) Vatan, Bayrak ve Ezan Sevgisi 

3) Asımın Nesli 

4) Birlik ve Beraberlik 

5) Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık 

 

2) AMACI: 

a. Mehmet Akif ERSOY ve “vatan, bayrak ve istiklal” kavramlarına ilişkin duygu ve 

düşüncelerini eğitim-öğretim ortamına yansıtmak, 

b. Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizi, Türkçemizi doğru, etkili ve dil kurallarına 

uygun olarak konuşmaya özendirerek dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneğini 

geliştirmek  

c. Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak. 

 

 

3) FAALİYETLER: 

   Resmi ve özel ilkokul öğrencilerine yönelik olmak üzere; İlkokullar arasında Resim 

yarışması 

 
 
4) İLETİŞİM BİLGİLERİ  

Eserlerin arka yüzünün sol alt köşesine öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, okulu yazılacaktır.  
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5) FAALİYET TAKVİMİ: 

 

SIRA 

NO 
FAALİYET TAKVİMİ TARİH 

1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yarışmanın okullara 

duyurulması 
28.11.2016 

2. Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince 

öğrencilere duyurulma süresi 
29.11.2016 

3. Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması 
15.12.2016 

4. Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 
16.12.2016 

 

6) UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır. 

b. Öğrenci birden fazla dalda yarışmaya katılabilir. 

c. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir. 

d. Okullarda “resim” dalında sınıf veya branş öğretmenlerinden oluşturulacak komisyon 

tarafından eserler değerlendirilecektir. 

e. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından; yarışmaya katılan öğrenciler 

eserlerini hazırlarken bir başka eserden alıntı yaptığı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

f. Okul Müdürlüğünce birinci olan eserler tutanakla onaylanarak İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

g. Okullardan gelen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından 

tekrar değerlendirmeye alınacak ve dereceye giren eserler ilan edilecektir.  

 

 

7) RESİM DALI YARIŞMA ŞARTLARI: 

a. Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmenin gözetiminde yaptırılacaktır. 

b. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır. 

c. Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır. 

d. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, 

kuru boya, guaş boya vb.) 

e. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. 

 

8) YARIŞMA ÖDÜLÜ: 

 

 Birinci olan eserlerin sahipleri bisikletle ödüllendirilecektir. 

 Dereye giren her ilk üç esere Mehmet Akif ERSOY kitap seti hediye edilecektir. 


