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İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
 

Müdürlüğümüzce düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” yarışmaları şartnamesi 
 
İlkokul Öğrencileri Arası Resim Yarışması 
 
1 - Yarışmaya katılacak eserler 25x35 ya da 35x50 arası ebatlarda paspartulu ve serbest teknikte     
     hazırlanacaktır.  
2 – Yarışmaya gönüllülük esasına göre katılmak isteyen öğrenciler bir resimle katılacaktır. 
3 – Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerimiz yaptıkları resimlerin sol alt kısmına  
     (paspartusuna) ad-soyad, okul, sınıf ve ilçe bilgilerini okunabilir şekilde yazacaklardır.          
      Bilgileri eksik olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4 – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her kategoride ilçe birincisi seçilen eserler 20 Ekim   
      2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.  
5 – Yarışma sonuçları dereceye giren öğrencilerin okullarına / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine  
      bildirilecektir. 
6 – Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri (COVİD-19) salgını nedeniyle alınan  
       tedbirler dikkate alınarak 29 Ekim 2021 Cuma günü yapılacak olan kutlama programında  
       verilecektir. 
 
Ortaokul Öğrencileri Arası Şiir Yarışması 
 
1 - Yarışmaya katılacak eserler bir sayfayı geçmeyecek şekilde öğrencilerimizin kendi el  
      yazıları ile yazılacak, okunaklı ve net bir şekilde olacaktır.  
2 – Yarışmaya gönüllülük esasına göre katılmak isteyen öğrenciler bir şiir ile katılacaktır. 
3 – Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerimizin yazdıkları şiirlerin sol alt kısmına  
      ad-soyad, okul, sınıf ve ilçe bilgilerini okunabilir şekilde yazacaklardır. Bilgileri eksik olan   
      eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4 – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her kategoride ilçe birincisi seçilen eserler 20 Ekim   
      2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.  
5 – Yarışma sonuçları dereceye giren öğrencilerin okullarına / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine  
      bildirilecektir. 
6 – Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri (COVİD-19) salgını nedeniyle alınan  
       tedbirler dikkate alınarak 29 Ekim 2021 Cuma günü yapılacak olan kutlama programında  
       verilecektir. 
 
Ortaöğretim Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması 
 
1 - Yarışmaya katılacak eserler bir sayfayı geçmeyecek şekilde öğrencilerimizin kendi el 
      yazıları ile yazılacak, okunaklı ve net bir şekilde olacaktır.  
2 – Yarışmaya gönüllülük esasına göre katılmak isteyen öğrenciler bir kompozisyon ile   
       katılacaktır. 
3 – Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerimizin yazdıkları kompozisyonların sol alt kısmına  
      ad-soyad, okul, sınıf ve ilçe bilgilerini okunabilir şekilde yazacaklardır. Bilgileri eksik olan   
      eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4 – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her kategoride ilçe birincisi seçilen eserler 20 Ekim   
      2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.  
5 – Yarışma sonuçları dereceye giren öğrencilerin okullarına / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine  
      bildirilecektir. 
6 – Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri (COVİD-19) salgını nedeniyle alınan  
       tedbirler dikkate alınarak 29 Ekim 2021 Cuma günü yapılacak olan kutlama programında  
       verilecektir. 


