
 
 

‘’DÜŞÜMDEKİ RENKLER MESLEĞİM OLSUN’’ KONULU AFİŞ YARIŞMASI 
ŞARTNAMESİ 

 

KONUSU 
 

Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından 
beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren öğrencilerimiz ile aynı eğitim-öğretim 
ortamında normal gelişim gösteren öğrencilerimizin, aldıkları mesleki eğitim sayesinde 
topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle 
donatılan bireyler olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen afiş yarışması. 
 

TÜRÜ 
  

Afiş yarışması 
 
           AMACI 
 
           Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz ile 
normal gelişim gösteren öğrencilerimizin heterojen bir grup oluşturarak etkileşim halinde 
eğitimini aldıkları meslek alan/dalını, mezuniyet sonrasında da aktif çalışma hayatına 
katılabileceklerini kendi bakış açıları ile anlatabilmeleri için ‘’Düşümdeki Renkler Mesleğim 
Olsun’’ konulu afiş yarışmasının düzenlenmesidir. 
 
         KAPSAMI 
 

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda (Mesleki ve Teknik Anadolulu Lisesi, Çok 
Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi)  
öğrenim gören özel eğitim öğrencileri ile normal gelişim gösteren ortaöğretim öğrencileri. 
          
        DAYANAK 
 
1.       Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 
2.       Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 
3.       6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
         HEDEFLER 
1.    Kişisel beceri duygularını güçlendirerek becerilerini fark etmesini sağlama, 
2.    Tasarım ve düşünce becerilerinin geliştirilmesi, 
3.    Sosyal becerileri ve kendilerine olan güven duygusunun gelişmesi,  
4.    Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmeleri, 
5.    Toplumda icra edilen mesleklerin milli ve manevi değerlerini ön plana çıkaracak    
         sanatsal ve kültürel etkinliklerle milli duygularını güçlendirme, 
6.    Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazanmaları, 
7.    Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması, 
8.    Okula ve topluma olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi, 
9.    Öğrencilerin yeteneklerini sergileyebilmelerini sağlama, 
10.    Özgüven ve kendini ifade etme becerilerini geliştirme,  

 
hedeflenmektedir. 

 
         İÇERİK 
 
         Yarışmaya katılacak eserler ‘’Düşümdeki Renkler Mesleğim Olsun’’ konulu olup 
kamuoyunda, özellikle özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin ailelerinde çocuklarını mesleki 
eğitime yönlendirmelerini teşvik etmek, öğrencilere başarı duygusu ve mesleki bilinç 
kazandırması hedeflenmektedir. 
 



        
         HEDEF KİTLESİ 
 
          Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda 10-11-12 sınıflarda özel eğitime ihtiyacı olan 
öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrenciler. 
 
         SÜRESİ 
 
           Bu yarışma 2019/2020 eğitim/öğretim yılının ikinci döneminde düzenlenecektir. 
 
        AFİŞ YARIŞMASINA KATILMA ŞARTLARI 
 
1.     Yarışmaya 5 kişilik gruplar halinde katılım olacaktır. Bu 5 kişilik grupta, okullarda özel   
         eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı yetersizse özel eğitim ihtiyacı olan en az 2 öğrenci, 3     
         normal gelişim gösteren öğrenci yer alacaktır. Okulda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci  
         sayısı yeterli ise 3 özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci, 2 normal gelişim gösteren öğrenci  
         yer alacaktır. Yarışmanın amacı gereği grupların heterojen olması gerekmektedir. 
2.      Gruplar bir eserle yarışmaya katılabilecektir. 
3.      Afiş tasarımları 35x50 cm ölçülerinde hazırlanmalıdır.  
4.      Afiş çalışmaları için teknik serbesttir. Ancak basım, çoğaltım ve dijital ortamda  
         yayımlamaya uygun olmalıdır. 
 
 
         YARIŞMA KOŞULLARI 
 
1.     Eserlerin arkasına öğrencilerin ismi, telefon numaraları, okul ve ev adresleri açık şekilde  
        yazılacaktır. 
2.     Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde    
        yayınlanmamış olması gerekmektedir. 
3.     Yarışmaya katılan eserler Genel Müdürlüğümüzce çeşitli yayınlarda kullanılarak    
       değerlendirildiğinde ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. 
  
       BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER 
 
       Öğrenciler eserlerini öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Afiş 
çalışması aşamalarının yer aldığı resimler, kısa videolar CD veya harici bellek ortamına 
yüklenerek yarışmaya gönderilecek afişle birlikte teslim edilecektir.  
 
       DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 
 
1.    Okullar eserlerini ilçe milli müdürlüklerine teslim edeceklerdir. 
2.    İlçe milli eğitim müdürlükleri okullardan gelen tüm eserleri il milli eğitim müdürlüklerine   
       teslim edeceklerdir. 
3.    İl milli eğitim müdürlükleri ilçelerden gelen tüm eserleri gönderim esnasında zarar  
       görmeyecek şekilde paketleyerek Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaklardır.    
 
       ÖDÜLLER 
 
       İlk 3 e giren gruplar ödüllendirilecektir. 
 
      ÖDÜL TÖRENİ 
 
      Ödüller ve ödül töreni ilgililere ayrıca duyurulacaktır.  
 
      
 
 
 



 
 
      
 
 YARIŞMA TAKVİMİ 
 
      
Yarışmanın duyurulması 09 Mart 2020 

 
Okulların eserleri ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim 
etmesi 

17 Nisan 2020 
 
 

İlçe milli eğitim müdürlüklerinin eserleri il milli eğitim 
müdürlüğüne teslim etmesi 

22 Nisan 2020 
 
 

İl milli eğitim müdürlüklerinin eserleri genel 
müdürlüğümüze göndermesi 

28 Nisan 2020 
 
 

Jüri değerlendirmesi 5-6-7 Mayıs 2020 
 

Sonuçların açıklanması 8 Mayıs 2020 
 

Ödül töreni 10-16 Mayıs 2020 
 

 
 
 
 


