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GÜZELBAHÇE KAYMAKAMLIĞI 

GÜZELBAHÇE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 

 

KOMPOZİSYON&ŞİİR YAZMA, RESİM YAPMA ŞARTNAMESİ 

KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

Kompozisyon Yarışma Konusu:  

“Çocuk! Bana Atatürk’ü Anlat…” 

Yarışmada kullanılacak Yazı Türü: Yarışmanın konu kısmında belirtilen 

tema;  istenilen türde kaleme alınabilir. 

Kompozisyon Yarışmasının Amacı: 

1- Güzelbahçe sınırları içinde eğitimlerine devam eden Ortaokul çağındaki 

çocuklarımızın araştırma ve araştırdıklarını yazılı olarak ifade etme becerisini 

geliştirmek, 

2- Hedef kitleye, Cumhuriyeti, Atatürkçü düşünce sistemini ve Kurtuluş Savaşı ruhunu 

kavratmak, benimsetmek,  

3- Çocuklarımız arasında vatan ve tarih bilincini, sevgisini perçinlemek. 

Kompozisyon Yarışmasına Katılma Şartları: 

1- Güzelbahçe ilçe sınırlarındaki okullarda öğrenim gören tüm Ortaokul öğrencileri… 

2- Yarışmaya katılacak eserler, A4 kâğıdına yazılacak, 2 sayfayı geçmeyecektir. 

3- Kompozisyonlar, okunaklı bir el yazısı ile mürekkepli kalemle yazılacak, sayfaların arka 

yüzü kullanılmayacaktır. 

4- Değerlendirmede kompozisyon yazma kuralları dikkate alınacaktır. 

5- Alıntı olmayıp tamamen özgün eserlerin olmasına dikkat edilecektir. Alıntıdan 

doğabilecek sıkıntılardan eser sahibi sorumlu olacaktır. 

6- Eserlerde işlenen düşüncelerden doğabilecek hukuki sorumluluklardan eser 

sahipleri sorumludur. 

7- Eserler, dereceye girsin girmesin, iade edilmeyecektir. 

8- Dereceye giren veya girmeyen eserler kurumumuzca hazırlanacak dergi ve kitap 

çalışmalarında bu eserlere kısmen veya tamamen yazarı ile yer verildiğinde eser 

sahipleri herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini kabul etmiş sayılırlar. 

9- Yarışmacının adı soyadı, okul bilgileri, kimlik bilgileri ve telefonu kapalı bir zarf 

içinde eserin arkasına takılacak. Yazının köşesine ya da arkasına yarışmacının 

adı yazılmayacak. 

 

Yarışmaya Katılım Zamanı ve değerlendirme:  

Yarışmacılar eserlerini 13 Nisan 2018 Cuma gününe kadar, öğrencisi olduğu okulun 

Türkçe zümre başkanına teslim edeceklerdir.  

Okullardaki eser inceleme ve değerlendirme komisyonları, ilk üçe giren eserleri 16 

Nisan 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim 

edeceklerdir. (Belirtilen tarihten sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

İlçe Değerlendirme Komisyonu 17 Nisan 2018 Salı günü toplanacak ve 

değerlendirmelerini yapacaklardır. 

Sonuçlar, 18 Nisan 2018 Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web 

sayfasından duyurulacaktır. 



ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

Şiir Yarışma Konusu: 

“ Atatürk de Çocuk Oldu!” 

 

Şiir Yarışmasının Amacı: 

1- Güzelbahçe sınırları içinde eğitimlerine devam eden ortaokul çağındaki 

çocuklarımızın Atatürk ve cumhuriyet, tarih, istiklal… ile ilgili bilgisini, görüşlerini, duygu 

ve düşüncelerini şiir diliyle anlatabilme becerisini geliştirmek. 

2- Atatürkçü düşünce sistemini ve tarih bilincini kavratmak, benimsetmek ve 

yaygınlaştırmak. 

3- Çocuklarımız arasında vatan sevgisini geliştirmek. 

 

Şiir Yarışmasına Katılma Şartları: 

1- Güzelbahçe ilçe sınırlarında eğitimlerine devam eden tüm ortaokul öğrencileri 

katılabilecek. 

2- Şiir tamamen orijinal ve hiçbir yerde yayınlanmamış olacaktır. 

3- Yarışmaya katılacak eserler, A4 kâğıdına yazılacak, 2 sayfayı geçmeyecektir. 

4- Yarışmacının adı soyadı, okul bilgileri, kimlik bilgileri ve telefonu kapalı bir zarf 

içinde, eserin arkasına takılacak. Yazının köşesine ya da arkasına yarışmacının 

adı yazılmayacak. 

5- Eserler dereceye girsin girmesin geri iade edilmeyecektir. 

6- Dereceye giren veya girmeyen eserler kurumumuzca hazırlanacak dergi ve kitap 

çalışmalarında bu eserlere kısmen veya tamamen yazarı ile yer verdiğinde eser 

sahipleri herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini kabul etmiş sayılırlar. 

7- Eserlerde işlenen düşüncelerden doğabilecek hukuki sorumluluklardan eser 

sahipleri sorumludur. 

 

Yarışmaya Katılım Zamanı ve değerlendirme:  

Yarışmacılar eserlerini 13 Nisan  2018 Cuma  gününe kadar, öğrencisi olduğu okulun 

Türkçe zümre başkanına teslim edeceklerdir.  

Okullardaki eser inceleme ve değerlendirme komisyonları, ilk üçe giren eserleri 16 

Nisan 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim 

edeceklerdir. (Belirtilen tarihten sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

İlçe Değerlendirme Komisyonu 17 Nisan 2018 Salı günü toplanacak ve 

değerlendirmelerini yapacaklardır. 

Sonuçlar, 18 Nisan 2018 Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web 

sayfasından duyurulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

Resim Yarışma Konusu: 

“Bayramın Rengi Mavi” 

Resim Yarışmasının Amacı: 

1- Güzelbahçe sınırları içinde eğitimlerine devam eden ilkokul çağındaki çocuklarımızın 

Atatürk ve cumhuriyet, tarih, istiklal ile ilgili bilgisini, görüşlerini, duygu ve 

düşüncelerini  resimle anlatabilme becerisini geliştirmek. 

2- Atatürkçü düşünce sistemini ve tarih bilincini kavratmak, benimsetmek ve 

yaygınlaştırmak. 

3- Çocuklarımız arasında vatan ve Atatürk sevgisini geliştirmek. 

Resim Yarışmasına Katılma Şartları: 

1- Güzelbahçe ilçe sınırlarında yaşayan tüm ilkokul öğrencileri katılabilirler. 

2- ÖLÇÜLER: 35 x 50 resim kağıdı 

3- TEKNİK ve MALZEME : Serbest 

4- Yarışmaya katılacak eserler paspartulu olarak, katlanmadan ve yıpranmayacak şekilde 

iki mukavva arasına konularak elden teslim edilecek; katlanan ve yıpranan eserler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- Yarışmacının adı soyadı, okul bilgileri, kimlik bilgileri ve telefonu kapalı bir zarf 

içinde eserin arkasına takılacak. Yazının köşesine ya da arkasına yarışmacının 

adı yazılmayacak. 

6- Yarışmaya, daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş en fazla 1 ( Bir ) eserle 

katılabilir. 

7- Eserler dereceye girsin girmesin iade edilmeyecektir. 

8- Dereceye giren veya girmeyen eserler kurumumuzca hazırlanacak dergi ve kitap 

çalışmalarında bu eserlere yer verdiğinde eser sahipleri herhangi bir hak iddia 

etmeyeceklerini kabul etmiş sayılırlar. 

9- Eserlerde işlenen düşüncelerden doğabilecek hukuki sorumluluklardan eser 

sahipleri sorumludur. 

 

Yarışmaya Katılım Zamanı ve değerlendirme:  

Yarışmacılar eserlerini 13 Nisan 2018 Cuma gününe kadar, öğrencisi olduğu okulun 

Türkçe zümre başkanına teslim edeceklerdir.  

Okullardaki eser inceleme ve değerlendirme komisyonları, ilk üçe giren eserleri 16 

Nisan 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim 

edeceklerdir. (Belirtilen tarihten sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

İlçe Değerlendirme Komisyonu 17 Nisan 2018 Salı günü toplanacak ve 

değerlendirmelerini yapacaklardır. 

Sonuçlar, 18 Nisan 2018 Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web 

sayfasından duyurulacaktır. 

 

 

 

 

 



 

YARIŞMA TAKVİMİ: 

 Yarışma duyurularının yapılması: 23 Mart 2018 

 Okullarda ön değerlendirmelerin yapılarak okulu temsil edecek öğrencinin veya 

eserlerin belirlenmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi: 16 Nisan 2018 

 Eserlerin ilçe komisyonunca değerlendirmesi: 17 Nisan 2018 

 Yarışma sonuçlarının İlçe Milli Eğitim Web sayfasında duyurulması: 18 Nisan 2018 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yürütme Kurulu gerek duyarsa yarışma takviminde değişiklik 

yapabilir. 

 

İLÇE KUTLAMA KURULU 

 

   

 


