
 

 

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“EN BÜYÜK DEĞERİMİZ: AİLEMİZ” KONULU 

HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMA ADI: 

“En Büyük Değerimiz: Ailemiz” 

YARIŞMANIN KONUSU: 

Ortaokul öğrencilerimizin sosyal yalıtım altında yaşadığı bu dönemde evde geçirdikleri süre 

içerisinde yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik olarak bu yarışma düzenlenmiştir. Yarışma 

kapsamında özellikle ailenin önemi, aile büyüklerine gösterilmesi gereken saygı ve sevgi, zor 

şartların aile ile birlikte üstesinden gelinmesi gibi konular kaleme alınacaktır. Hikâye türünde 

yazılan yazılar derecelendirilerek ilk 3 eser ödüllendirilecektir. 

YARIŞMANIN AMACI: 

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin hem fiziksel hem de psikolojik olarak 

sağlıklı bir süreç geçirmelerini hedefliyoruz. Bu bağlamda ortaokul kademesinde öğrenim 

gören öğrencilerimizin evde geçirdiği süreçte yaratıcılıklarının gelişmesi, duygu ve 

düşüncelerini ifade edebilmeleri, toplumsal değerlerimize olan farkındalık ve bilinçlerinin 

arttırılması ve öğrencilerimize onların yazma becerilerini ortaya çıkarmaları konusunda 

yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

KATILIMCI HEDEF KİTLE: 

Yarışma Muğla İli genelinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı bütün özel ve resmi temel 

eğitim kurumlarında ortaokul kademesinde okuyan öğrencilere açıktır. 

KATILIM ŞARTLARI: 

1. Yarışmacılar serbest teknik kullanabilirler. 

2. Hikâyeler bilgisayarda A4 boyutundaki ölçülerde 12 punto, 1,5 satır aralığıyla, Times 

New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. 
3. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin hiçbir yarışmada derece almamış olması 

gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, yazılan 
hikâyenin diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, 
ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. 

4. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt 
etmiş sayılır. 

5. Her yarışmacı yarışmaya en fazla 2(iki) hikâye ile katılabilir.  

6. Yazılan hikâyenin PDF formatına dönüştürülüp arge48@meb.gov.tr adresine 

gönderilmesi gerekmektedir. 

mailto:arge48@meb.gov.tr


7. İlgili e-posta adresine gönderilen hikâyenin öğrenci ad- soyadı ve sınıfı ile 

kaydedilmesi gerekmektedir. Ör: Ad-Soyadı 6D 

8. Hikâyelerin en geç 03 Mayıs 2020 tarihi saat 23.59 a kadar ilgili e-posta adresine 

gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen resimler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

9. Alıntı eserler tespit edildiğinde değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10. Yarışmada ödül kazanan hikâyelerin her türlü hakkı Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

ait olacaktır. 

11. Dereceye giren ya da girmeyen tüm yarışmacıların yazmış oldukları hikâyelerin 

yapılacak olan kitapçık için yılsonuna kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

12. Gönderilen e-postada 

Kime: arge48@meb.gov.tr 

Konu: “En Büyük Değerimiz: Ailemiz” Hikâye Yarışması 

İçerik Kısmı: Öğrenci adı soyadı, sınıfı ve okul adı 

Ekler: En fazla 2(iki) hikâye (yazılan hikâye PDF formatında olmalıdır.) yer almalıdır. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

1. Değerlendirme 5. ve 6. Sınıf/7. ve 8. Sınıf öğrencileri olmak üzere iki kademe 

üzerinden yapılacak olup her kademenin 1., 2. ve 3. leri seçilecektir. 

2. Dereceye giren öğrencilerin bilgileri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi web 

sitesinde duyurulacaktır.  

3. Değerlendirme belirlenen Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından yapılacaktır. 

DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ 

  Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 (dört) Türkçe 

Öğretmeninden oluşacaktır. 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 Yarışma Başlangıç Tarihi: 30.03.2020 

 Son Başvuru Tarihi: 03.05.2020 

 Değerlendirme Süreci: Mayıs 

ÖDÜLLER 

 Birincilik Ödülü: Bisiklet 

 İkincilik ve üçüncülük ödülü: Plaket 
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