
NİĞDE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI” 

RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

1)YARIŞMANIN ADI:  

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması. 

 İlkokul öğrencileri için şiir kategorisi 

 Ortaokul öğrencileri için resim kategorisi 

 Lise öğrencileri için kompozisyon kategorisi  

2) YARIŞMANIN KONUSU:  

Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığın sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer tutan 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemi, meclisin kuruluşu, ulusal ve uluslararası konumu, 

arkadaşlık ve kardeşlik bağı, çocuk sevgisi, çocukların gelecekteki rolleri, geçmişten geleceğe vermek 

istediği mesajları anlamaktır. 

3) YARIŞMA TAKVİMİ: 

Son Başvuru   : 20.04.2020 - Saat 17.00 

Sonuçların ilanı  : 23.04.2020 

4) KATEGORİ:  

İlkokul  : Şiir  

Ortaokul : Resim 

Lise  : Kompozisyon 

5)YARIŞMANIN AMAÇLARI:  

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde gerçekleştirilecek etkinlikler ile 
kutlamak, 

 Milli ve manevi değerlerimizi özümsetmek ve farkındalık oluşturmak,  

 Öğrencilerimizin sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenmesini sağlamak, 

 Milli birlik, barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak. 

 

 
6) YARIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİ:  

Yarışma Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Katılım ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencilerine açıktır. 

7) KATILIM ŞARTLARI:  

• Okullarımız ön değerlendirme yaparak ilk üçe giren eserlerden resimleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Ar-Ge Birimine ulaştıracak, şiir ve kompozisyonlar e-posta olarak basin51@meb.gov.tr adresine 21 

Nisan 2020 tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir. 

basin51@meb.gov.tr%20


• Yarışmaya katılacak olan öğrenci, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel 

ilkokul/ortaokul/lise kademelerinde eğitim görmelidir. 

• Her öğrenci en fazla bir eserle yarışmaya katılabilecektir.  

• Yarışma sonunda ödül alan/almayan eserler, bütün telif haklarıyla Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ödüle değer bulunan 

eserleri, etkinliklerinde eğitim faaliyetlerinde sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım 

malzemelerinde kullanma ve gösterme, sosyal mecrada, basılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da 

dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip 

olacaktır.  

7.1. ŞİİR:  

• Şiirde ölçü kullanıp kullanmamak serbesttir.  

• Şiirler okunaklı bir şekilde yazılacaktır. 

• Yazılan şiirler 3(üç) sayfayı geçmemelidir.  

7.2. KOMPOZİSYON:  

•Eserler okunaklı bir şekilde yazılacaktır.  

• Yazılan kompozisyonlar 3(Üç) sayfayı geçmemelidir.  

7.3. RESİM  

• Yarışmacılar; serbest teknikle (kara kalem, kuru boya, pastel, yağlıboya, akrilik, guaj, kolaj  

vb.) yarışmaya katılabilirler.  

• Yarışmaya gönderilen eserler serbest ölçülerde olacaktır.  

• Resimlerin ön yüzünde isim, imza vb. herhangi bir bilgi olmayacak, öğrenciye ait bilgiler arka 

yüze yazılacaktır. 

 

8. UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:  

 Yarışmanın duyurusu https://nigde.meb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.  

 Teslim edilen eserlerin tamamı arasından Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 

seçici jüri, il birincisi, il ikincisi ve il üçüncüleri bulunan eserleri belirleyecektir.  

 Dereceye girenlerin isimleri https://nigde.meb.gov.tr adresinde yayınlayacaktır.  

 Her kategoride ilk 3’e giren eserler ödüllendirilecektir.  

https://nigde.meb.gov.tr/

