
ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Konu, Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 

 

 

Konu 

MADDE 1 - (1) Hayalimdeki Okul 

(Hayalleri süsleyen veya hayallerle kurulan; öğrencisi, öğretmeni, yöneticisi, eğitim- öğretim tarzı, 

okul kültürü ve fiziki durumu gibi yönleriyle bir okulun anlatımı.) 

Amaç 

MADDE  2 - (1) Yarışmada, aşağıdaki hususlar amaçlanmaktadır: 

a) Öğretmen ve öğrencilerimize hayal ettikleri okulu anlatma fırsatı vermek, 

b) Öğretmen ve öğrenciler arasında okul sevgisini pekiştirmek, 

c) Öğretmen ve öğrencilerin ders dışı sanatsal faaliyetlerde bulunmasına fırsat vermek, 

d)  İlimize sosyo-kültürel ve eğitim alanında hareketlilik kazandırmak, 

e)  İlimizde toplumsal dayanışmaya ve birlikteliğe katkı sağlamak, 

f)  Hayaller yoluyla eğitim kurumlarına karşı duyarlılık oluşturmak, 

g)  İlimize, hayallerdeki örnek okul tasarımını kazandırmak, 

h)  Millî, manevi, kültürel ve evrensel değerler çerçevesinde hayal edilen okul tasarımlarının 

oluşmasına katkı sağlamak, 

i) Ortaya çıkacak ürünleri bir eğitim kurumu önerisi olarak değerlendirmek. 

 

Kapsam 

MADDE  3 – (1) Bu Yönerge, Erzurum il merkezinde ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

tüm resmi ve özel okul öğretmenleri ile ortaokul ve lise öğrencileri için yapılacak olan kompozisyon 

yarışmasının düzenlenmesi, uygulanması ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

 

Katılım 

MADDE  5 – (1) Yarışmaya aşağıda belirtilen öğretmenler ve öğrenciler katılabilecektir: 

     a) Erzurum il merkezinde ve ilçelerindeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okul 

öğretmenleri, 

     b) Erzurum il merkezinde ve ilçelerindeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel 

ortaokul öğrencileri,               

     c) Erzurum il merkezinde ve ilçelerindeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel lise 

öğrencileri. 



 

Katılım Şartları 

MADDE 6 – (1)  Genel Şartlar : 

a) Yarışmanın yapıldığı tarihlerde,  Erzurum il merkezinde ve ilçelerindeki Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile ortaokul ve lise öğrencileri 

yarışmaya katılır, 

b) Katılımcılar, yarışmaya sadece bir eserle katılır, 

c) Katılımcı, yarışmaya katılan eserinin telifi hususunda doğabilecek her türlü sorumluluğu 

üstlenir,  

d) Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu beyan ve 

taahhüt eder, aksi durumda elde edilen ödül, unvan ve  her türlü kazanımları geri alınır, 

e)  Yarışma sonucunda ödül almış veya sıralamaya alınmış eserlerin yazarları; eserlerinin 

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce kitap olarak bastırılabileceğini, süresiz yayınlanabileceğini, 

yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini kabul eder,  

f) Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar, 

g) Yarışmaya katılan herkese “Katılım Belgesi” verilir, 

h) Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Yönerge üzerinde 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

            (2) Teknik Şartlar: 

a) Kompozisyon, en fazla 3 sayfa olmalıdır. 

b) Kompozisyon; A4 kâğıt boyutunda, Times New Roman ya da Courier yazı karakteri ile 11 

ya da 12 punto büyüklüğünde, üst-alt-sağ-sol sayfa boşlukları 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

c) Kompozisyon, başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır. 

 

Başvurular  

MADDE  7 -  (1) Yarışmaya katılacak öğretmen ve öğrenciler başvurularını, 01 Ekim 2018 – 29 Ekim 

2018 tarihleri arasında, görev yaptıkları veya öğrencisi oldukları okul/kurum müdürlüklerine 

yapacaklardır.  

 

Seçici Kurulun Oluşumu ve Çalışması  

MADDE  8 -  (1)  Seçici Kurul, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilecek  en az 5 (beş) 

asıl, 5 (beş) yedek üyeden oluşur,  

   (2) Seçici Kurul asıl üyelerinin birinin veya birkaçının, mücbir sebeplere bağlı olarak 

değerlendirme toplantısına katılamaması durumunda,  Kurul yedek üyelerle tamamlanır,  

   (3)  Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanaklarını 

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. 

 

Değerlendirme ve Ödüller  

MADDE  9 – (1) Değerlendirme:  

                 a) Değerlendirme; öğretmenler, ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri olmak üzere 3 

kategoride yapılacaktır,  

      b) Değerlendirmede, kategorilerine göre ilk 10’a giren eserler Erzurum Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nce oluşturulacak olan kitapçıkta yayınlanacak, bunlardan ilk 3’ü ise ödüllendirilecektir.  

 

                (2) Ödüller :  

      a) Öğretmenler Kategorisi:  

         1. Bir adet tam altın. 



         2. Bir adet yarım altın. 

         3. Bir adet çeyrek altın. 

             

                b) Ortaokul Öğrencileri Kategorisi:           

                    1. Bir adet tam altın. 

         2. Bir adet yarım altın.  

         3. Bir adet çeyrek altın. 

 

     c) Lise Öğrencileri Kategorisi :  

                    1. Bir adet tam altın. 

         2. Bir adet yarım altın.  

         3. Bir adet çeyrek altın. 

 

                 d) İlk 10’a Giren Eserler :  Kitap seti. 

 

Yarışma Takvimi  ve İletişim  

MADDE 10 – (1) Başvurular ve değerlendirmeler aşağıdaki takvime göre yapılacaktır:  

a)  Başvuruların Başlama Tarihi: 01 Ekim 2018 

b) Son Başvuru Tarihi : 29 Ekim 2018 

c) Sonuçların Açıklanması Tarihi : 24 Kasım 2018  

(2)  İletişim :  

Adres : Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

Telefon : 0 442 234 48 00  

Faks : 0 442 235 10 32 

e-mail : erzurummem@meb.gov.tr 

 

Yürürlük  

MADDE 11  - (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğü girer.  

 

Yürütme  

MADDE 12 -  (1) Bu Yönerge hükümleri Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülür.  

                (2) Bu Yönergede yer almayan konularda, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce alınan 

kararlar uygulanır.  

 


