
 

 

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“İZ BIRAKAN ANILAR” KONULU 

ÖĞRETMENLER ARASI ANI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMA ADI: 

“İz Bırakan Anılar” 

YARIŞMANIN KONUSU: 

Öğretmenlerin meslek yaşamları süresindeki eğitim öğretim ile ilgili yaşanmışlıkları yarışmanın 

konusunu oluşturmaktadır. Yazılan anılar derecelendirilerek ilk 3 eser ödüllendirilecektir. 

YARIŞMANIN AMACI: 

Öğretmenlerimiz arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek, moral ve motivasyonlarını 

artırmak, öğretmenlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, öğretmenlerin eğitim öğretim ile 

ilgili yaşanmışlıklarının meslek yaşamlarındaki öneminin altını çizmek, gelecek kuşaklara ve 

diğer öğretmenlere aktarılmasını sağlamak. 

KATILIMCI HEDEF KİTLE: 

Yarışmaya Muğla İli genelinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı resmî ve özel 

okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler başvuru yapabileceklerdir. 

KATILIM ŞARTLARI: 

1. Başvuru yapılan anının yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel 

Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal 

düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde 

hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. 

2. Başvuru sahipleri en fazla bir anı ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla anı ile 

katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

3. Yarışmaya başvurusu yapılan anının daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış 

ve yayımlanmamış olması gerekmektedir. 

4. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Muğla İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti 

almayacağını taahhüt eder. 

5. Anı içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili 

yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 

6. Yarışmaya başvuru yapanlar anı yazımlarını bilgisayarda A4 boyutundaki ölçülerde 12 

punto, 1,5 satır aralığıyla, Times New Roman yazı tipinde yazmalıdır. 



7. Yazılan anının PDF formatına dönüştürülüp arge48@meb.gov.tr adresine 

gönderilmesi gerekmektedir. 

8. İlgili e-posta adresine gönderilen hikâyenin öğretmen/yönetici ad- soyadı ve görev 

yeri ile kaydedilmesi gerekmektedir. Ör: Ad-Soyadı X İlkokulu 

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

gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen anı örnekleri 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

10. Gönderilen e-postada 

              Kime: arge48@meb.gov.tr 

              Konu: “İz Bırakan Anılar” Öğretmenler Arası Anı Yarışması 

              İçerik Kısmı: Öğretmen/yönetici adı soyadı, görev yeri 

              Ekler: 1(bir) anı (yazılan anı PDF formatında olmalıdır) yer almalıdır. 

11. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü anı yazımı ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir. 

12. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik 

yapma/iptal etme hakkına sahiptir. 

13. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Muğla İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne aittir. 

14. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş 

sayılacaktır. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

1. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube 

müdürünün başkanlığında, 2 şer tane Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe branşlarından 

oluşan 5 (beş) kişilik inceleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır.  

2. Değerlendirme belirlenen komisyon üyeleri tarafından yapılacaktır. 

3. Dereceye giren öğretmen/yöneticilerin bilgileri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

resmi web sitesinde duyurulacaktır. 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 Yarışma Başlangıç Tarihi: 30.03.2020 

 Son Başvuru Tarihi: 03.05.2020 

 Değerlendirme Süreci: Mayıs 

ÖDÜLLER 

 Birincilik Ödülü: Kol Saati, Başarı Belgesi 

 İkincilik ve Üçüncülük Ödülü: Plaket, Başarı Belgesi 
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