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MALATYA MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI İLKÖĞRETİM, 

ORTAÖĞRETİM VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK “SU 

VE HAYAT” KONULU RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMALARI ÖZEL 

ŞARTNAMESİ 

  

KONU 

Madde 1: 

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı; 

- İlköğretim 3. 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasında " SU ve HAYAT " konulu resim, 

- İlköğretim  6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında  "SU ve HAYAT "  konulu şiir, 

- Ortaöğretim ve dengi okul öğrencileri arasında  "SU ve HAYAT "  konulu kompozisyon 

yarışması düzenlenecektir. 

  

AMAÇ 

Madde 2: 

Suyun hayatımızdaki yeri ve öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılması, 

dereceye girecek eserlerin MASKİ Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda 

sergilenmesi sağlamak. 
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KAPSAM 

Madde 3: 

Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaların şartlarını, başvuru şeklini, 

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

HUKUKİ DAYANAK 

Madde 4: 

MEB İlk ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 22.maddesine hükümlerine 

uygun olarak düzenlenmiştir. 

KATILIM ŞARTLARI 

Madde 5: 

a) Resim Yarışmasına; İlköğretim 3. 4. ve 5. sınıf öğrencileri, 

b) Şiir Yarışmasına; İlköğretim  6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri, 

c) Kompozisyon Yarışmasına; ortaöğretim ve dengi okul öğrencileri katılabilir. 

Madde 6: 

a) Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar: 

* Resim Yarışması için: 

- Yarım resim kağıdına yapılacak (35×50 cm), arka yüzler kullanılmayacaktır. 

- Resim tekniği yarışmacının tercihine bırakılmıştır. 

* Şiir Yarışması için: 

- Beyaz çizgisiz dosya kağıdına (A4 boyutu) yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır. 

- Elle mürekkepli veyatükenmez kalemle okunaklı olarak ya da bilgisayardan Times New Roman yazı 

karakteri ile 12 punto, 1.5 satır aralığı olarak yazılacaktır.  

- Bir sayfayı geçmeyecektir. 

* Kompozisyon Yarışması için: 

- Beyaz çizgisiz dosya kağıdına (A4 boyutu) yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır. 

- Sadece elle mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır. 

- İki sayfayı geçmeyecektir. 

b) Kağıtların arka yüzünün sağ üst köşesine öğrencinin; 

- Adı ve Soyadı, 

- Doğum Tarihi, 

- Okulunun Adı, 
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- Sınıfı ve Numarası, 

-Resim yarışması için; öğrencilerin okul müdürü, sınıf öğretmeni ya da resim öğretmenin adı ve 

soyadı; şiir yarışması için öğrencilerin okul müdürü ile Türkçe öğretmeninin adı ve soyadı; 

kompozisyon yarışması için öğrencilerin okul müdürü ile edebiyat öğretmeninin adı ve soyadı, 

yazılacaktır. 

-  Öğrencinin Açık Adresi (İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak, Kapı No, Okul ve Ev Telefonları) mutlaka 

yazılacaktır. 

c) Yarışmaya katılan Resim, Şiir ve Kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda 

dereceye girmemiş olması gerekmektedir. 

BAŞVURU VE ÖN ELEME 

Madde 7: 

a) Resim, Şiir ve Kompozisyonlar öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları okul müdürlüklerine teslim 

edilecektir. 

b) İlk eleme okul müdürlüklerince yapılacak, ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar o 

okullarında kaç öğrencinin yarışmaya katıldığını sayı olarak bildiren bir yazı ile birlikte doğrudan İl 

Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. 

c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon, 

dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonları belirleyecektir. 

DEĞERLENDİRME KURULLARI VE DEĞERLENDİRME 

Madde 8: 

a)  MASKİ Genel Müdürlüğü ve Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğü her kategori için 3’er ya da 5’er 

kişilik komisyonlar oluşturur.  Yarışmaya katılan eserler komisyonlar tarafından değerlendirilir. 

Dereceye giren eserler (1.2.3.) ve mansiyona hak kazanan (4.5.6.7.8.9.10.) eserler belirlenir. 

c) Yarışma sonuçları MASKİ Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından ilgili okullara 

duyurulur. 

 

TAKVİM 

Madde 9: 

a) Bu özel şartname, Milli Eğitim İl Müdürlüğünce resmi ve özel tüm ilköğretim, ortaöğretim ve dengi 

okul müdürlüklerine 8 ŞUBAT 2019 tarihine kadar ulaştırılacaktır. 

b) Okul müdürlüklerince öğrencilere gerekli duyuru yapılacaktır. 
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c) Okullarda ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar, yarışmaya katılan eser sayıları ile 

birlikte okul müdürlüklerince doğrudan Milli Eğitim İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Eserlerin 

MASKİ Genel Müdürlüğü’ne Son gönderim 08 MART 2019 tarihine kadardır. 

ÖDÜLLER 

Madde 10: İl genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında ilk üç dereceye giren 

öğrencilerden; 

a)  Resim Yarışması (İlköğretim 3. 4. ve 5.sınıf öğrencileri) : 

Ödüller; derece ve mansiyon olarak verilir. 

- Birincilik Ödülü: Laptop 

- İkincilik Ödülü:  Notebook 

- Üçüncülük Ödülü: Tablet 

-Mansiyon Ödülleri (4.5.6.7.8.9.10.) 

 

b)  Şiir Yarışması (İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri) : 

Ödüller; derece ve mansiyon olarak verilir. 

- Birincilik Ödülü: Laptop 

- İkincilik Ödülü:  Notebook 

- Üçüncülük Ödülü: Tablet 

-Mansiyon Ödülleri (4.5.6.7.8.9.10.) 

 

c) Kompozisyon Yarışması (Ortaöğretim ve dengi okulların tüm öğrencileri): 

Ödüller; derece ve mansiyon olarak verilir. 

- Birincilik Ödülü: Laptop 

- İkincilik Ödülü: Notebook 

- Üçüncülük Ödülü: Tablet 

-Mansiyon Ödülleri (4.5.6.7.8.9.10.) 

Ayrıca; derece ve mansiyon ödülü alan öğrencilere kitap, öğretmenlere hediye, okullara plaket takdim 

edilecektir. 
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ÖDÜL TÖRENLERİ 

Madde 11: 

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin ödül töreni 22 Mart 2019 

tarihinde MASKİ Genel Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenecek olup saate ilişkin bilgi MASKİ 

Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden (www.maski.gov.tr) ilan edilecektir. 

DİĞER HÜKÜMLER 

Madde 12: 

Dereceye girsin veya girmesin, yarışmaya katılan eserin telif hakları MASKİ Genel Müdürlüğüne 

geçecek, eserler üzerinde yarışmacılar hak talep edemeyeceklerdir. MASKİ Genel Müdürlüğü, tüm 

eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip 

olacaktır. 

Madde 13: 

Yarışmaya gönderilen resim, şiir ve kompozisyonlar yarışmacılara iade edilmez. 

Madde 14: 

MASKİ Genel Müdürlüğü yayınlanmaya değer bulunan eserlerden oluşan bir kitap 

yayımlayabilecektir. 

Madde 15: 

Bu özel şartnamede açıklanmayan konularda “MEB İlk ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanır. 

Madde 16: 

MASKİ Genel Müdürlüğü yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

Madde 17: 

MASKİ Genel Müdürlüğü kararları kesindir ve itiraz edilemez. 

Madde 18: 

Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar. 

Madde 19:  

Bu şartname 19 madde ve 5 sayfadan ibarettir. 

 

 

http://www.maski.gov.tr/

