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ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

Şiir Yarışma Konusu: 

“NEVRUZ BAYRAMI” 

 

Şiir Yarışmasının Amacı: 

Güzelbahçe sınırları içinde yaşayan 10-15 yaşlarındaki ortaokul çağındaki 

çocuklarımızınTürk dünyasının ve dünya tarihinin en eski bayramı olan Nevruzun yeni gün, 

yeni başlangıç olarak tüm insanlığın birlik ve beraberliğini sağlamak, toplumumuzun her 

kesiminin özellikle de geleceğimizin mirasçıları olan öğrencilerimizin ve gençlerimizin insan 

ve doğa sevgisini, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını pekiştirerek milli, tarihi ve kültürel 

değerlerimize sahip çıkarak yetişmelerine yardımcı olmaktır. 

Şiir Yarışmasına Katılma Şartları: 

1- 10-15 yaşlarında ve bu yaş aralığındaki Güzelbahçe ilçe sınırlarında yaşayan tüm ortaokul 

öğrencileri katılabilecek. 

2- Yarışmaya her öğrenci sadece 1 (bir) eserle katılabilir.  

3- Şiir tamamen orijinal ve hiçbir yerde yayınlanmamış olacaktır. 

4- Yarışmaya katılacak eserler, A4 kâğıdına yazılacak. 

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- Eserler dereceye girsin girmesin geri iade edilmeyecektir. 

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

çalışmalarında bu eserlere kısmen veya tamamenyazarı ile yer verdiğinde eser 

sahipleri herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini kabul etmiş sayılırlar. 

8- Eserlerde işlenen düşüncelerden doğabilecek hukuki sorumluluklardan eser 

sahipleri sorumludur. 

 

Yarışmaya Katılım Zamanı ve değerlendirme:  

Yarışmacılar eserlerini 09 Mart 2018 Cuma gününe kadar, öğrencisi olduğu okulun Türkçe 

zümre başkanına teslim edeceklerdir.  

Okullardaki eser inceleme ve değerlendirme komisyonları, birinci olarak seçtikleri eseri 12 

Mart 2018 Pazartesi günü saat. 12.30’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

(Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

İlçe Değerlendirme Komisyonu 12 Mart 2018 Pazartesi günü toplanacak ve 

değerlendirmelerini yapacaklardır. 

Sonuçlar 14 Mart 2018 Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web sayfasından 

duyurulacaktır. 



 

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

Resim Yarışma Konusu: 

“NEVRUZ BAYRAMI” 

 

Resim Yarışmasının Amacı: 

Güzelbahçe sınırları içinde yaşayan 6-10 yaşlarındaki ilkokul çağındaki çocuklarımızın Türk 

dünyasının ve dünya tarihinin en eski bayramı olan Nevruzun yeni gün, yeni başlangıç olarak tüm 

insanlığın birlik ve beraberliğini sağlamak, toplumumuzun her kesiminin özellikle de 

geleceğimizin mirasçıları olan öğrencilerimizin ve gençlerimizin insan ve doğa sevgisini, hoşgörü 

ve yardımlaşma duygularını pekiştirerek milli, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak 

yetişmelerine yardımcı olmaktır. 

 

Resim Yarışmasına Katılma Şartları: 

 

1- 6-10  yaş aralığındaki Güzelbahçe ilçe sınırlarında yaşayan tüm öğrenciler 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 her öğrenci daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş en fazla 1 ( bir ) eserle 

katılabilir. 

7- Eserler dereceye girsin girmesiniade 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 09 Mart 2018 Cuma gününe kadar, öğrencisi olduğu okulun 

Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.  

Okullardaki eser inceleme ve değerlendirme komisyonları, birinci olarak seçtikleri eseri 12 

Mart 2018 Pazartesi günü saat: 12.30’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

(Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

İlçe Değerlendirme Komisyonu 12 Mart 2018 Pazartesi günü toplanacak ve 

değerlendirmelerini yapacaklardır. 

Sonuçlar 14 Mart 2018 Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web sayfasından 

duyurulacaktır. 

 



 

 

YARIŞMA TAKVİMİ: 

• Yarışma duyurularının yapılması: 01 Mart 2018 

• Okullarda ön değerlendirmelerin yapılarak okulu temsil edecek öğrencinin veya eserlerin 

belirlenmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi: 12 Mart 2018 

• Eserlerin ilçe komisyonunca değerlendirmesi: 12 Mart 2018 

• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yürütme Kurulu gerek duyarsa yarışma takviminde değişiklik 

yapabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEVRUZ YARIŞLARI: 
 

 

 

NEVRUZ YARIŞMALARI KATILMA FORMU 

OKULUN ADI: 

SIRA YUMURTA 

YARIŞLARI 

ÇUVAL  

YARIŞI 

HALAT ÇEKME 

YARIŞLARI 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

 

  

Nevruz kutlama programında yapılması planlanan yarışmalarda; yarışmaya katılacak 

okullardan, 

Yumurta Taşıma Yarışı: 3 Öğrenci 

Çuval Yarışı:  : 3 Öğrenci 

Halat Çekme Yarışması: 3 Öğrenci yarışacaktır. 

 

Yarışma Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenecek olup, takımlar 5. Sınıflardan 9’ar  

öğrenciden oluşturulacaktır. 

Nevruz programında yarışmaya katılmak isteyen ortaokullarımızın 16 Mart 2018 

Cuma gününe kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne  okul isimlerini bildirmeleri 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

Kutlama Komitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÜZELBAHÇE KAYMAKAMLIĞI 

NEVRUZ BAYRAMI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN YARIŞMALARIN KATEGORİLERİ- 

YAŞ GRUPLARI VE ÖDÜLLER 

 

 

YARIŞMA/ ETKİNLİK ADI: KATEGORİ: ÖDÜL: 

ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ORTAOKUL 

ÖĞRENCİLERİ 

1. 2. 3. 

PLAKET PLAKET PLAKET 

RESİM YAPMA YARIŞMASI İLKOKUL 

ÖĞRENCİLERİ 

1. 2. 3. 

PLAKET PLAKET PLAKET 

 


