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T.C. 

ISPARTA VALİLİĞİ 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

  

 

A. YARIŞMANIN ADI:  

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon 

Yarışması 

 

B. YARIŞMANIN AMACI: 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik şuurunu hissettirebilme ve millet olma 

farkındalığını yaratma. 
 

C. KAPSAM: İlimiz merkezindeki resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri. 

 

D. YARIŞMA KATEGORİLERİ  

 

Kategori 
Temel Eğitim 

Ortaöğretim 
İlkokul Ortaokul 

Resim X   

Şiir  X  

Kompozisyon   X 

 

E. UYGULAMA HAKKINDA AÇIKLAMALAR: 

1. Resim yarışması ilkokul, şiir yarışması ortaokul, kompozisyon yarışması lise 

öğrencileri arasında yapılacaktır. 

2. Yarışma okul müdürlükleri vasıtasıyla öğrencilere duyurulacaktır. 

3. Yarışmaya başvuran öğrencinin, okul ve sınıf bilgileri eserinin arka yüzünde yer 

alacaktır. 

4. Eserler doğrudan Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne (Özel Büro) teslim 

edilecektir. 

5. Eserler Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon 

tarafından değerlendirilecektir. 

6. Yarışmada resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinden birinci olan eser sahibi 

öğrenciler ödüllendirilecektir. 
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F. RESİM 

 

YARIŞMA ŞARTLARI: 

 Her öğrenci, yarışmaya daha önce herhangi bir etkinliğe katılmamış 1(bir) eserle 

katılacaktır. 

 Eserin ön yüzünde resimden başka eser sahibi ile ilgili hiçbir yazı, ibare ve bilgi 

bulunmayacaktır. Öğrenci bilgileri resmin arka yüzünde yer alacaktır. 

 Teslim tarihinden sonra gelen eserler, her ne mazeret olursa olsun değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 Eserlerde her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. 

 Yarışmaya katılacak eserlerde 35 x 50 cm ebadında resim kâğıdı kullanılacaktır. 

 Etkinliğe gönderilen eserler sahiplerine iade edilmeyecektir. 

 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Eserler incelenirken;  

 Kompozisyon (Ritim, Denge, Zıtlık, Renk, Doku, Odak noktası, Boyut, Biçim, Yüzey 

vs.), 

 Konuya uygunluk,  

 Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanma becerisi),  

 Özgünlük(konuyu özgün olarak işleyebilme),  

 Temizlik ve düzen(çerçeve düzeni, kağıdın temizliği) konularında değerlendirme 

yapılacaktır.  
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G. ŞİİR 

 

YARIŞMA ŞARTLARI: 

 Yarışmaya katılacak şiirler (Tirnes New Roman karakterinde) 12 punto büyüklüğünde 

A4 dosya kağıdı formatında bir sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarda hazırlanacak 

veya mavi dolma kalem, tükenmez kalemle yazılacaktır.  

 Eserler, şeffaf poşet dosyalarda gönderilecektir. 

 Teslim tarihinden sonra gelen eserler, her ne mazeret olursa olsun değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 Eserlerin daha önce herhangi bir etkinliğe katılmamış yarışmada değerlendirilmemiş 

özgün şiirler olması gerekmektedir. 

 Her öğrenci yarışmaya 1(bir) eserle katılacaktır. 

 Öğrenci bilgileri şiirin arka yüzünde yer alacaktır. 

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

Eserler incelenirken; 
 

 Konuya hakimiyet,  

 Yazım, noktalama ve dilbilgisi kurallarına uygunluk,  

 Planlama,  

 Şiirsellik, ifade özellikleri ve imgeler ölçütlerinde değerlendirme yapılacaktır. 
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H. KOMPOZİSYON 

 

YARIŞMA ŞARTLARI: 

 Yarışmaya katılacak kompozisyonlar 12 punto büyüklüğünde A4 dosya kağıdı 

formatında 2(iki) sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarda hazırlanacak veya mavi 

dolma kalem, tükenmez kalemle yazılacaktır.  

 Eserler, şeffaf poşet dosyalarda gönderilecektir. 

 Teslim tarihinden sonra gelen eserler, her ne mazeret olursa olsun değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 Eserlerin daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışmada değerlendirilmemiş özgün 

ve telif yazılar olması gerekmektedir. 

 Her öğrenci yarışmaya 1(bir) eserle katılacaktır. 

  Eserlerin yazılı ön kısmına kompozisyon dışında herhangi bir ibare yazılmayacaktır.    

Öğrenci bilgileri eserin arka yüzünde yer alacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

Eserler incelenirken; 

 
 Başlık,  

 Konuya hakimiyet, 

 Anlatım düzeni(planlama),  

 Anlatım zenginliği,  

 Yazım, noktalama ve dilbilgisi kurallarına uygunluk ölçütlerinde değerlendirme yapılacaktır.  
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YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Yarışma duyurusunun ilanı 03-05 Temmuz 2020 

Yarışma başlangıç ve bitiş tarihi 05 Temmuz 2020 – 12 Temmuz 2020 

Yarışmaya gönderilecek eserlerin son gönderim tarihi 13 Temmuz 2020 

Eserlerin değerlendirmesi 14 Temmuz 2020 

Ödül Töreni 15 Temmuz 2020 

 

 

DİĞER HÜKÜMLER: 

1. Etkinlik Yürütme Kurulu, yarışma şartnamesiyle ilgili değişiklik yapma hakkına 

sahiptir.  

2. Eserleri inceleme ve değerlendirme komisyonu kararları kesindir, bu kararlara itiraz 

edilemez. 

3. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı etkinlik şartnamesinin tüm hükümlerini kabul 

etmiş sayılır. Eserlerin her türlü hukuki sorumluluğu katılımcılara aittir. 

 

 

 

 


