
2020 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı Kapsamında 

 Resmi/Özel İlkokul ve Ortaokullar Arası Resim, Liseler Arası Karikatür Yarışması Şartnamesi 

1) YARIŞMANIN ADI:  

2020 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı kapsamında Resmi/Özel İlkokul, Ortaokullar Arası 

Resim, Liseler Arası Karikatür Yarışması 

2) AMACI: 

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2020 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde 

özelde öğrencilerde genelde toplumda şiddetsiz toplumun teşviki, insan hakları, çocuk hakları ve bu hakların 

korunması konularında farkındalık oluşturmaktır. 

3) KONUSU/TEMASI: 

İzmit ilçesindeki okullarda öğrenim gören; 

• İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımına açık “Çocuk Gözüyle Masumiyet” konulu resim yarışması 

• Özel eğitim okulu/özel eğitim alt sınıfı öğrencilerinin katılımına açık “Çocuk Gözüyle Masumiyet” 

konulu resim yarışması 

• Lise öğrencilerinin katılımına açık “Kadına Şiddet ve Masumiyet”  konulu karikatür yarışması 

4) KATILIMCI: Yarışmaya İzmit ilçesindeki okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 

katılabilecektir. 

5) UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

a. Katılımcıların eserleri özgün olmalı, herhangi başka bir eserden alıntı veya kopya içermemelidir. 

Öğrenciler yarışmaya katılmakla eserlerinin özgünlüğünü kabul etmiş ve İzmit İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünce herhangi bir şekilde yayımlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Eserlerinde başka bir eserden 

alıntılar içermesi ihtimalinden doğabilecek her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.  

b. Yarışma koşulları ve açıklamalar okul müdürlüklerince öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.(Yarışma 

duyurusu İlçe MEM ve Okul web sitelerinde, okulların görünür panolarında ve diğer iletişim kanallarında 

İzmit İlçe MEM öğretmen ve öğrencilerine duyurulacaktır.) 

c. Öğrenciler kendi dallarında yarışmaya katılabilecektir.  

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

e. Okullarda eserler sınıf/branş öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonlar tarafından değerlendirilecektir. 

f. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyonlarca yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerini hazırlarken bir 

başka eserden alıntı yaptığının veya özel olarak bir öğretmen veya herhangi bir kurumdan destek aldığının 

tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.  

g. Okul Müdürlüğünce birinci, ikinci, üçüncü olan eserler tutanakla tespit edilecek ve okul müdürünce 

onaylanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

h. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşan eserler, oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilecek ve 

her kategoride dereceye giren birinci, ikinci, üçüncü seçilen eserler belirlenecektir. 

i. Teslim tarihinden sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve 

doğabilecek gecikmeden dolayı zamanında eserin öğrenci tarafından okul müdürlüğüne teslim edilmesi 

halinde okul müdürlükleri, aksi halde eser sahibi öğrenci sorumlu olacaktır. 

j. Sonuçlar İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında yayınlanacaktır. 

k. Komisyonca belirlenen sergilenmeye değer eserler İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında 

sanal olarak sergilenecektir. 

 

 

 

 

 



6) DEĞERLENDİRİLECEK ESER ŞARTLARI 

a. Resimler ve karikatürler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır. 

b. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaş 

boya vb.) 

c. Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle eserlerin paspartulanarak iki mukavva 

arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

gönderilecektir. 

d. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne etiket 

formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı, okul adı ve telefon numarasını yazacaktır.                                                                                                                      

e. Eserler incelenirken; 

 Amaca uygunluğu,  

 Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanılabilirliği), 

 Konuyu özgün olarak işleyebilmesi,  

 Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) konularında değerlendirme yapılacaktır. 

7) YARIŞMA TAKVİMİ  

 

SIRA 

NO 
FAALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ 

BİTİŞ 

1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce/Okul 

Müdürlüklerince yarışmanın duyurulması 
09.11.2020    27.11.2020 

2 Eserlerin okul müdürlüklerine teslim edilmesi 16.11.2020 20.11.2020 

3 Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi 

ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmesi 
20.11.2020 27.11.2020 

4 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eserlerin 

değerlendirilmesi  
30.11.2020 04.12.2020 

5 Sonuçların Duyurulması 08.12.2020 

6 Ödül Töreni Dereceye giren öğrencilere daha 

sonra duyurulacaktır. 

 

8) ÖDÜLLENDİRME 

Ödüller İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek yer ve tarihte dereceye giren öğrencilere 

verilecektir.  

 




