
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

‘’EĞİTİM HEYBEMDE BİRİKTİRDİKLERİM” KONULU 

ÖĞRETMENLER ARASI 

ANI (HATIRA) YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

(TRABZON- 2017) 

 

               Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü işbirliğiyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında 

Öğretmenler Arası Anı (Hatıra) yazma yarışması düzenlenmiştir. 

 

                  Yarışmanın Amacı: 

                  (Öğretmenlik mesleğine dair elbette ki her anı (hatıra) güzel ve eşsizdir. Asıl 

amacımız bu güzellikleri yarıştırmak değil, ortaya çıkarmaktır.) 

 

                  Madde-1 Ömürleri eğitim-öğretim yaşantılarıyla yoğrulmuş öğretmenlerimizin bu 

hayat tecrübeleri ışığında birbirinden farklı, renkli ve güzel hatıralarını gün yüzüne çıkarmak; 

öğretmenlik mesleğinin gerek hüzünlü gerek ders verici gerekse nükteli zamanlarını,  

dinleyicilerle/okuyucularla buluşturmak; insan temelli bu mesleğin hisse dayalı, fedakarlık 

içeren, gözlemsel ve bilimsel yönlerini kamuoyunun dikkatine sunmak 

 

                  Yarışmaların Konusu: 

                  Öğretmenler arası anı (hatıra) yazma yarışması için “EĞİTİM HEYBEMDE 

BİRİKTİRDİKLERİM”  konusu belirlenmiştir. 

                  Madde-2  

                  Belirlenen konuda; 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel eğitim kurumlarının öğretmenleri/ 

idarecileri, eğitim- öğretimdeki yaşantılarını ve tecrübelerini güzel Türkçemizin olanaklarını 

kullanarak anı (hatıra) yazacaklardır. 
 

                    Yarışmanın Kapsamı: 

                 Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya 

katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, 

ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır. 

 

                 Yarışmalara Katılacaklar: 

                 Madde- 4 Yarışmaya Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel 

eğitim kurumlarının öğretmenleri/idarecileri katılabilirler. 

 

Eserlerde Aranacak Şartlar: 

Madde-5 
                        

                           Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır: 

 Yarışmaya katılacak anı (hatıra) metinleri (A4) dosya kâğıdına ve iki 

sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman 

karakterinde bilgisayarda yazılacaktır. 

 Eserlerde siyasi/ ideolojik fikir ve çağrışımlardan uzak durulacaktır. 

 Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir. 

 Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. 



 Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan eserler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 Anı (hatıra) yazılan  (A4) dosya kâğıdının ön yüzüne, sağ üst köşeye 

sadece rumuz yazılacaktır. Eserin üzerinde eser sahibine ait başka bir 

bilgi olmayacaktır.  Her yarışmacı, eserini dosya zarfına koyarak zarfın 

üzerine: Rumuz, Adı, Soyadı, görev yaptığı okulu/kurumu ve adresi ile 

telefon numarasını yazacaktır. 

 Eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir 

yerde yayımlanmamış olmalıdır. 

 Eserlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine aittir. 

 Posta yoluyla gönderilecek eserlerdeki gecikmelerden kurumumuz sorumlu 

değildir. 

 Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş 

sayılırlar. 

 Yarışmaya katılan eserlerin her türlü yayın, telif ve basım hakkı Trabzon 

Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne aittir. 

 Değerlendirme sonuçlarına itirazlar, Ortahisar İlçe Milli eğitim 

Müdürlüğüne yapılacaktır.  

                     Yarışmanın İlanı ve Sonuçların Açıklanması: 

                      Madde-6  Yarışmanın ilanı, şartnamesi ile sonuç duyuruları, 

http://www.trabzon.bel.tr ve http://ortahisar.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. 

                               

                       Başvuru: 

                       Madde-7 Yarışmaya katılacak eserler elden veya posta aracılığıyla, Ortahisar 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çarşı Mah. Kahramanmaraş Cad. No 53 Ortahisar/TRABZON 

adresine ulaştırılacaktır. 

 

                       Yapılacak İşlemler:   

                       Madde-8 

 

a) Yarışma takvimi doğrultusunda Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı tüm resmi/özel eğitim kurumlarına duyurular yapılacaktır. 

b) Başvurulan eserler Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne (Özel 

Büro) ulaştırılacaktır. 

c) Ödül töreni 24 Kasım Öğretmenler Günü Resmi Kutlama Programında 

gerçekleştirilecektir.. 

                       Ödüller: 

                       Madde-9 Ödüller ve Katılım Belgeleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi 

tarafından verilecektir. 

 

 Birinci: 1000 TL 

       İkinci: 750 TL 

       Üçüncü: 500 TL  

        Mansiyon: 250 TL (2 adet)  

http://www.trabzon.bel.tr/
http://ortahisar.meb.gov.tr/


       

 

                       Madde-10 Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 

YARIŞMA AŞAMALARI TARİHLER 

 

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yarışmanın okullara 

duyurulması 

 

02 EKİM 2017 

PAZARTESİ 
 

 

Eserlerin Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne (Özel Büro) 

elden ya da posta yoluyla mesai bitimine kadar ulaştırılması 

 

 

10 KASIM 2017 

CUMA 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme Komisyonunca 

Sonuçların İlanı 

 

 

20 KASIM 

PAZARTESİ 

 

ÖDÜL TÖRENİ 

 

24 KASIM 

CUMA 

 

 

 

  İrtibat: 

 

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Trabzon 

 

 Tel: (0462) 202 04 04- 160     Cep: 0537 389 0769 (Ali Kemal MUTLU) 

 

         

 


