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ARTVİN’İN KURTULUŞUNUN 95. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA TÖRENLERİ 

KAPSAMINDA ARTVİN GENELİNDEKİ 

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL ve LİSELER ARASI DÜZENLENECEK OLAN 

ARTVİN TEMALI RESİM, ŞİİR, KOMPOZİSYON VE RESFEBE YARIŞMALARI 

ŞARTNAMESİ 

 

1) PROJENİN ADI:  

“Artvin Tarihimiz ve Kültürel Değerlerimiz” isimli projemizle, 

Artvin’deki Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Liseler Arasında Düzenlenecek Olan Resim, Şiir, 

Kompozisyon ve Resfebe Yarışması 

2) KONUSU: 

İl genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde Artvin’in tarihi ve kültürel değerlerini 

ve bu değerlerin hayatımızdaki önemini belirten resim, şiir, kompozisyon ve resfebe dallarında 

yarışma düzenlenmesi. 

3) SÜRESİ: 

Son Katılım Tarihi: 19 Şubat 2016  

4) HEDEF GRUBU: Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri 

5) AMACI:  

a. İlimizin tarihi ve kültürel değerlerinin genç nesillere aktarılması ve yaşatılması, 

b. Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak, 

c. Ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak. 

6) FAALİYETLER: 

   RESİM YARIŞMASI: 

   Hedef Kitlesi: Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri 

  ŞİİR YARIŞMASI: 

  Hedef Kitlesi: Ortaokul- Lise 

  KOMPOZİSYON YARIŞMASI: 

  Hedef Kitle: Lise 

  RESFEBE YARIŞMASI: 

  Hedef Kitle: Ortaokul 

 

7) FAALİYET TAKVİMİ: 

SIRA 

NO 
FAALİYET TAKVİMİ TARİH 

1. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yarışmanın okullara 

duyurulması 
4 Ocak 2016 

2. Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince 

öğrencilere duyurulma süresi 
06.01.2016 

3. Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması 19.02.2016 

4. Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi (1,2,3. 

belirlenen eserlerle birlikte değerlendirmeye katılan tüm 

eserler ) 

24.02.2016 

5. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi 

ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 
26.02.2015 
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6. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi  29.02.2016 

 

8) UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır. 

b. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir. 

c. Okullarda “resim”, “şiir”, “kompozisyon”  ve “resfebe” dallarında branş öğretmenlerinden 

oluşturulacak dört ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir. 

d. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından; yarışmaya katılan öğrencilerin 

hazırlamış oldukları eserlerin alıntı olduğu tespit edilirse bu eserler değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

e. Okul Müdürlüğünce resim, şiir, kompozisyon dalında birinci, ikinci ve üçüncü olarak 

seçilen eserler ve değerlendirmeye katılan tüm eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim 

edilecektir.  

f. Okullardan gelen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından 

tekrar değerlendirmeye alınacak ve dereceye giren ilk üç eser ( birinci, ikinci ve üçüncü) ve 

değerlendirmeye katılan tüm eserler İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir. 

g. Okul Müdürlüklerince resfebe dalında yapılan tüm çalışmalar şartnamesine uygun olarak 

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.   

h. İl Milli Eğitim Müdürlüğü eser inceleme komisyonu ilçelerden gelen eserleri tekrar 

değerlendirmeye alacak ve resim, şiir, kompozisyon ve resfebe dalında il genelinde ilk üçe 

giren eserler belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

i. İl genelinde resim, şiir, kompozisyon ve resfebe dallarında dereceye giren öğrencilere 7 

Mart 2016 Pazartesi günü il merkezindeki törende ödülleri verilecektir. 

 

9) RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON DALLARINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER 

A. RESİM DALINDA 

Konusu:  Artvin’in tarihi ve kültürel değerlerinin resim olarak ifade edilmesi, 

Yarışma şartları: 

a. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaktır. 

b. Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır. 

c. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, 

kuru boya, guaş boya vb.) 

d. Resmin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacının eserinin arkasına “; ili, 

ilçesi, okulunun adı, adı ve soyadı, sınıfı-numarası yazılacaktır. 

e. Eserler incelenirken; 

 Kompozisyon (amaca uygunluğu),  

 Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),  

 Özgün olarak işleyebilmesi,  

 Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği)  

ÖDÜLLER Resim, Şiir Kompozisyon ve Resfebe Yarışması 

Birincilik Ödülü TABLET 

İkincilik Ödülü MP5  

Üçüncülük ödülü MP4 
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konularında değerlendirme yapılacaktır. 

 

B. ŞİİR DALINDA 

Konusu: Artvin’in tarihi ve kültürel değerlerinin şiir olarak ifade edilmesi. 

Yarışma şartları: 

a. Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olacak ve iki sayfayı 

geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile 

yazılacaktır.  

b. Eserinin arkasına; ilçesi, okulunun adı, adı ve soyadı, sınıfı-numarası yazılacaktır. 

c. Eserler incelenirken; 

 Temanın İşlenişi, 

 Türkçe ve dilbilgisi kuralları, 

 Konuya hâkimiyet, 

 Özgünlük, 

 Şiirin derinliği ve etkileyiciliği  

   Konularında değerlendirme yapılacaktır. 

 

C. KOMPOZİSYON DALINDA 

  Konusu: Artvin’in tarihi ve kültürel değerlerinin kompozisyon biçiminde ifade edilmesi. 

  Yarışma şartları: 

a. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek 

şekilde olmalıdır.  

b. 12 punto ( Times New Roman) büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile 

yazılacaktır. 

c. Yarışmaya katılacak öğrenciler çalışmalarını çeşitli kaynak ve dokümanları araştırarak kendi 

bilgi, duygu ve düşünceleriyle hazırlayacaklardır. 

d. Eserinin arkasına; ilçesi, okulunun adı, adı ve soyadı, sınıfı-numarası yazılacaktır. 

e. Eserler incelenirken; 

 Başlık  (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması) 

 Anlatım düzeni : 

 Giriş     : Anafikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkiliciliği. 

 Gelişme: Anafikrin açıklanması, anafikre ulaşmadaki düşüce zinciri, yardımcı 

fikirlerin anafikrin desteklenmesi 

 Sonuç:       Anafikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme. 

 Anlatım Zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf 

arasındaki geçişler.) 

 Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi noktalama paragraf düzeni) 

 Özgünlük  

 

    D-RESFEBE DALINDA 

1. Yarışmanın Konusu: Artvin’in tarihi ve kültürel değerlerinin anlatıldığı Resfebe yarışması 

düzenlenecektir.   

2.Yarışmanın Amacı: Öğrencilerin zihinsel kapasitelerinin ve becerilerinin geliştirilmesinde zekâ 

oyunları etkili bir araçtır. Bir kelime veya kavramın farklı harfler, sözcükler, resim ve şekillerle 
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ifade edilmesi üzerine tasarlanmış bir zekâ oyunu olan Resfebe ile öğrencilerin hayal gücünün ve 

analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi; algılama, muhakeme becerisi ve konsantrasyonlarının 

desteklenmesi, değerler eğitiminin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Yarışma Şartları: 

1. Yarışmacılar çalışmalarını A4 kâğıdı boyutlarına el çizimi renkli ya da siyah beyaz olarak 

yapabileceklerdir.  

2. Alıntı olduğu tespit edilen eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

3. Yarışmaya her öğrenci en fazla bir eserle katılabilir. 

4.  Eserinin arkasına; ilçesi, okulunun adı, adı ve soyadı, sınıfı-numarası yazılacaktır. 

10) Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin öğretmenlerine çeşitli hediyeler verilecektir. 

11) ADRES 

Yarışmaya katılan bütün eserler 19 Şubat 2016 tarihinde Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çarşı 

Mah. Adliye Sok. No:4 Strateji ve Geliştirme Birimi adresinde olacak şekilde gönderilecektir. 

Başvurular 19 Şubat 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Posta ile gönderilen 

başvuruların da bu tarihe kadar Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji ve Geliştirme 

Biriminde ulaşmış olması gerekmektedir. Zamanında gönderilmeyen eserler değerlendirme dışı 

tutulacaktır. 

12) İLETİŞİM  

  Telefon : 0 466 212 10 32 - 0 466 212 59 51 - 0 466 212 59 53  

   Adres : Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4  

 

13) YARIŞMANIN ÇIKTILARI 

Yarışma sonunda dereceye giren eserler Müdürlüğümüzün http://artvin.meb.gov.tr/ Web 

sitesinde yayınlanacaktır. Derece alsın veya almasın gönderilen eserlerin tüm telif hakları 

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.   

 


