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PERŞEMBE KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 8l493646-821.05-E. 1789787

Konu : l8 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale
Zaferinin Yıl Dönümü Resim, Şiir ve

Kompozisyon Yarışmalan.

DAĞITıM:
Tüm Resmi-Özel Okul Müdürlüklerine

PERŞEMBE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında
yönetmelik.

b) Valilik Makam ının 0910212017 tarihli ve l678590 sayllı onayı,

18 Mart Şehitler Günü vc Çanakkale Zaferinin 102. yılı münasebetiyle ilgi (a)

yönetmelik çerçevesinde yürütülecck olan, ilçemizdeki ilkokul öğrencilerine yönelik resim,

ortaokul öğrencilerine yönelik şiir ve lise öğrdncilerine yönelik kompozisyon yarışması

düzenlenmesi hakkındaki Valilik Makamının ilgi (b) onayl ve şartname ekte gönderilmiş

olup, okulunuzda duyuıulınası ve eserlerin en geç 0l/03/2017 Çarşamba günü mesai

bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda1

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

Adnan YAZlCI
İlçe Milli Eğitim MüdürV.

Eki:
1-0nay ( l Sayfa)
2-Şartname(2Sayfa)

|3.02.20|7

/j ı,- i}

Adrcs l Ilİıktiınct Konağr Kat: 3 Perşeınbe-Ordu
Elekıronik Ağ: Irtpp:,'.?eIsen]be.nlcb. gov.tr

c-nostaI pcrscmbe52a1ıı1,]eb, gov.tl

Ayrıııllı bilgi için: K.NlisiR Memur
Tel: (0 452) 5l70072-75 ( l8)
Faks: (0 452) 5] 70076

Bu evrak giivenıi elektronik iüza ile inzalanınıştlr. http://evraksorgu,meb,gov,tr adresinden 6a7 6-bca7,3b7 3-9b20-5cle kodu iıe 1cyit ediıebilir
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VALILiK MAKAMINA

llgi l 8 Mart Şehitlcr Günü ve l9 Eylül Caziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında
yönetmelik.

İlgi yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 Maıt Şchitler Günü ve Çanakkkale
Zaferinin l 02. Yılı münasebetiyle geleceğimizin teıninatı çocuklarımıza Çanakkale Savaşfnın
sosyal, kültürel yönünü ve tarihin önemini kavratmak, onlara vatan ve millct sevgisini
aşılamak, çocuklarımızın milletçe özlemini duyduğumuz birlik, beraberlik ve kardeşlik
duygulannı hissetmelerini sağlamak amacıyIa İliınizdeki ilkokul öğencileri arasında "Vatan
Sevgisi ve Çanakkale Zalcri" konulu resim. Ortaokul vc İmam Hatip O(aokulu öğrcncileri
arasında "Vatana Adanan Canlar ve Çanakka|e Şehitleri" konulu şiir ve liseler arasında da

"Bir Asırlık Destan; Çanakka|e Zafer|" konulu kompozisyon yarışmalarının ilişikteki
şartname doğrultusunda düzenlenınesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'lannıza arz ederim

Avni GüNAY
Müdür a.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

oLUR
09.02.2017

Dr.Şaban KARATAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Sayı : 93605769-821.05-E. 1(ı78590

Konu : l 8 Mart Şehitler Günü ve

Çanakkale Zaferi Yıldöntimü Resim,

Şiir ve Kompozisyon Yarışnraları

Sıray ivlah, lllııkiınak (jıd. No:5 52089 ,/oRDU
Ilektroİıik Aği htlp:l,,ordı.ı.ıııcb.gov.ıı,
E-postai (lilrürgrc!iüni52(ı)nıch.gov,h-

09.02.2017

Ayrıııtltı Bilgi içiıı: Fatn]d AKA- Şef
]'cl: (0.152) 223 l6 29-30 (1,14l)

I;iks: (0452) 225 0l ,14

Ru evrak güvenli el€kıronik imza ile imzalanmışıır, h(prlcvraksorgu.meb.gov.ır adresinden d756-f957-3e9a- b900-61d2 kod! ilc ıeyit edilebilir



l8 MART ŞEHiTLER GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERİNiN ı02. YILDÖNÜMÜ NEDENiYLE
iLKOKUL, ORTAOKUL VE LIsELnR ARASINDA DUZENLENECEK RESıM, ŞIIR VE

KOMPOZiSYON YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ

l)YARIŞMANIN ADI:

"ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi/ Özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim Kurumlan
Arasında Düzenlcnecek Olan Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmasi'

2)KONUSU:

Çanakkale Savaşlannın l02. Yıldönümüne ilişkin günün anlam ve önemini belirten İlimiz genelindeki resim/

özel ilkokuliar arasında "Vatan Sevgisi vc Çanakkale Zaferi" konulu resim, resmi/özel ortaokullar ve imam hatip

o(aokulları arasında "Vatana Adanan Canlar: Çanakkale Şehitleri" konulu şiiı ve resmi/özel ortaöğretim

kurumlan arasında "Bir Asırlık Destan Çanakkale Zaferi" kompozisyon yanşmasl düzenlenmesi,

3)YARIŞMA TAKVİMi:

Eserlerin İtçe Milti Eğitimi Müdürlüğüne teslimi: 2410212017

İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğü tarafından değerlendirilerek il iiçe (3) giren eserlerin İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne les|imi :0'7 l 03 l 20 | 7

4)AMACI:

a)Öğencitere Çanakkale Savaşının sosyal, kültürel ve tarihin önemini kavratmak,

b)Vatan sevgisinin önemini kavratmak,

c)Öğrenciterin birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını hissetmelerini ve öziimsemelerini sağlamak,

s)YARIşMALARA iLiŞKiN AÇIKLAMALAR:

İlkokul ögrencilerine yönelik olmak üzere:

a)Yarışma resim dalında yapılacaktır.

b)Yanşmanın konrısu "Vatan Sevgisi ve Çanakltale Savaşı" olacaktır.

c)35x50 ölçülerinde beyaz rcsim kağıdı veya renkli karton kullanılacaktır.

d)Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya,

guaş boya vb.)

e)Kınlmış, yıpranmış, ortasından ikiye katlanmış resimler kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye

ahnmayacaktır.

f_lResimler paspartusuz ve zarar görmemesi için mukawa arasında gönderilecektir.

g)Eserlerin ön kısmına kesintikle hiçbir bilgi yazılmayacak, yarışmaya katılan eserlerin arkasrna sağ alt

köşesine yanşmacının adı, soyadı, adresi ve telelbn num.uası yazılacaktır.

Ortaokul öğrencilerine yönelik:

a)Yarışma şiir dalında yapılacaktır.

b)Yarışmanın konusu "Vatana Adanan Canlar; Çanakkale Şehitleri" olacaktır.

c)yanşmaya resmi / özel ortaokul ve imam hatip ortaokullan öğrencileri katılacaktır.



d)Yarışmaya herkes kendine ail en faz,|a bir eserle katılabilir.

e)Eserlerin daha önce herhangi bir yanşmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması

. gerekmektedir.

f)Eserler ,A4 dosya kağıdına l2 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterinde ve bilgisayarla veya
el yazısıyla tükenmez kalem veya mii(ekkepli kalemle yazılacaktır.

g)Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

h)Kınlmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Değerlendirmeye alınmayacaktır.

ı)Eserlerin ön sayfasına kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak, yarışmaya katılan eserlerin arkasında sağ alt
köşesine yanşmacının adı, soyadı, adresi ve telefbn numarası yazılacaktır.

j)Yarışmaya katılan eserler; okullarııı yazı inceleme komisyonlarında incelenmeden gönderilmeyecektir.

Lisc öğrencilerine yönelik olmak üzere:

a)Yarışma kompozisyon dalında olacaktır.

b)Yarışmanrn konusu "Bir Asırlık Destan: Çanakkale Zaferi" olacaktır.

c)Yaıışmaya resmi/özel tüm lise öğrencileri kahlacaktır.

d)Yarışmaya öğrenciler en fazla bir eserle katılacaktır.

e)Eserlerin daha önce herhangi bir yanşmamaya katılmamış ve heıhangi bir yerde yayınlanmamış oIması
gerekmektedir.

f)Eserler 44 dosya kağıdına ve l2 punto büyüklüğünde ,Times New Roman karakterinde ve bilgisayarla
veya el yazısıyla tükenmez kalem veya mürekkepli kalemle yazılacaktır.

g)Kınlmış yıpranmış ese rler kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

h)Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

ı)Eserlerin ön sayfasına kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak, yarrşmaya katılan eserlerin arkasına sağ alt

köşesine yanşmacının adı, soyadı, adresi ve telefon numarası yazılacaktır.

j)Yarışmaya katılan eserler; okulların yazı inceleme komisyonlarında incelenmeden gönderilmeyecektİr.

6)UYGULAMAYA iLiŞKiN AÇIKLAMALAR

a)Yarışma koşulları cıkul nıüdürlüğü tarafından öğrencilere dulıırulacaktır.

b)Öğrenciler taratindan hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edileccktir.

c)okullarda değerlendirilen eser|er 24l02l20l7 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim

edilecektir.

d)itçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilen eserler ilçelerde kurulan komisyonlar marifetiyle

değerlendirilerek her dalda ilk üçe giren eserter 07103/2017 tarihine kadar dereceye giren öğrencileri

gösteren listelerle birtikte İt Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

e)iı Miııi Eğitim Müdürlüğünde; ilgili şube müdürünün başkanlığında branş öğretmenlerinin bulunduğu

komisyon ilçelerden gelen eserleri değerlendirerek her dalda ilk üç eseri belirleyecektir.

f)Her dalda il üçe giren öğrencilerin ödülleri l8 MaIt Şehİtler Gilnü'nde verİlecektir.

g)Teslim tarihinden sonra Müdürli.iğümüze ulaşan eserler dikkate ahnmayacaktır.


