
Üniversite öğrencilerimizin öğretmenlerine ilişkin anılarını
gün yüzüne çıkarmak.

Yaşanan hatıraları kitap haline getirerek
kalıcı kılmak ve kamuoyuyla paylaşmak.

Öğretmenlerimize ve öğretmenlik mesleğine olan
itibar ve saygıyı daha da artırmak.

İdeal öğretmen portrelerinin 
ortaya çıkarılmasını sağlamak.

Yarışmanın Amaçları

Türkiye 1’incilik Ödülü
7.000 TL

Türkiye 2’ncilik Ödülü
5.000 TL

Türkiye 3’üncülük Ödülü
3.000 TL

Mansiyon Ödülü (3 Adet)
1.000 TL

Jüri Özel Ödülü
2.000 TL

Not :  Şube birincilerinin hatıraları 
   kitap olarak yayımlanacaktır.

Geniş Bilgi İçin :  Eğitim-Bir-Sen Üniversite şubelerine,  
   Genç Memur-Sen Üniversite Teşkilatına  
   veya www.egitimbirsen.org.tr adresine
   müracaat ediniz.

Yarışma Ödülleri



Eserlerin Değerlendirilmesi Yöntemi

Eğitim-Bir-Sen Üniversite Şube / Şube Başkanlıklarına teslim 

edilen eserler, 4 kişiden oluşan jüri üyelerince değerlendirile-

cektir. Eserler okunurken isimler kapatılacak, her hatıraya bir 

kod numarası verilecektir. Jüri üyeleri, ayrı ayrı eserleri puan-

layarak değerlendirecektir. Daha sonra jüri üyelerinin verdiği 

puanlar toplanarak aritmetik ortalaması alınacaktır. Puanlama 

işi tamamlandıktan sonra isimler açılacak ve en yüksek puan 

alan eser şube birincisi ilan edilerek Genel Merkez’e gönde-

rilecektir. Sonuç tutanağı düzenlenerek jüri üyeleri tarafından 

imzalanacaktır. 

Aynı yöntem, şube birincileri arasından Türkiye genelinde dere-

ceye girenlerin belirlenmesinde de uygulanacaktır.

Son Katılım Tarihi

20 Kasım 2015

Şube Birincilerinin Belirlenmesi ve İlanı

27 Kasım 2015

Türkiye Genelinde Dereceye Girenlerin İlan Edilmesi

28 Aralık 2015

Ödül Töreni (Ankara’da Yapılacaktır)

6 Ocak 2016

Yarışma, üniversitelerde öğrenim gören tüm gençle-

rimize açıktır.

Başvurular her ilde Eğitim-Bir-Sen Üniversite Şube 

Başkanlıklarına yapılacaktır. Üniversite şubesi bulun-

mayan illerde ise Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlıkları-

na yapılacaktır. Şubelerimizin iletişim bilgilerine  

http://www.egitimbirsen.org.tr/subelerimiz   
adresinden, web sayfalarına ise   

http://www.egitimbirsen.org.tr/sube-web-siteleri 
adresinden ulaşabilirsiniz. Genel Merkez’e yapılacak 

başvurular dikkate alınmayacaktır.

Eserler, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto 

ve tek satır aralığında yazılmış olup, en fazla 7-8 sayfa 

uzunluğunda olmalıdır.

Eserler CD’ye; İl-Eser Adı (Örneğin, Ankara – Kelebeğin 

Rüyası) şeklinde kaydedilmiş olarak bir çıktısı ile bir-

likte teslim edilecektir.

Yarışmaya katılacak eserler daha önce hiçbir yerde 

yayımlanmamış olmalıdır.

Yarışmaya, her katılımcı bir eserle iştirak edebilir.

Hatıra sahibinin adı, soyadı, adresi, üniversitesi, fa-

kültesi, bölümü, e-posta adresi ve telefon numarası 

eserin en altında belirtilmelidir.

Yarışmaya katılan tüm katılımcılara    

“Kelebeğin Rüyası” kitabı hediye edilecektir.

Değerli Katılımcılar,

Daha önce 5 kez çeşitli alt başlıklarda düzenlediğimiz hatıra 
yarışmalarını üniversitelerimizde öğrenim gören gençlerimizin 
katılacağı  “Unutamadığım Öğretmenim” konulu M.Akif İnan 
Hatıra Yarışmasıyla devam ettiriyoruz. Bundan önce yapılan 
hatıra yarışmaları başta eğitim çalışanları olmak üzere tüm 
kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır. Birbirinden değerli 
eserlerin arasından il birincisi olarak seçilen metinlerden oluş-
turduğumuz hatıra kitapları, kitap dünyasının seçkin eserleri 
arasında yer almıştır.

2005 yılı il birincileri, “Mum Işığında Son Mahni”, 2006 yılı il 
birincileri, “Yüreğimdeki Resimler”, 2007 yılı il birincileri, “Yola 
Düşenler”, 2008 yılı il birincileri, “Üşüyen Hayatlar” 2012 yılı il 
birincileri ise “Ödenmiş Bedeller Unutulmasın” adlı kitaplarda 
toplanmıştır. Türkiye geneli derece alan eserler ise “Kelebeğin 
Rüyası” adlı kitaba eklenerek yayınlanmaktadır. Bu eserlerden 
bugüne kadar bir milyona yakın basılıp ücretsiz olarak dağıtıldı 
(Sendikamızın tüm yayınlarına web sitemizden de ulaşabilir-
siniz).

Öğretmenlerimiz; çocukların içinde uzun yıllar tesir bırakan, 
hayatlarının şekillenmesinde etkisi bulunan unutulmaz kişi-
lerdir.

Katılımcıların bu anlayışla, en içten, gerçekçi ve çarpıcı bir şe-
kilde anlatacağına inandığımız bu eserlerin, ülkemiz öğretmen-
lerine ve öğretmenlik mesleğine olan itibar ve saygıyı daha da 
artıracağına inanıyoruz. 

Yarışma sonucunda şube birincisi olarak dereceye girecek 
eserler, bu yıl da kitap olarak yayımlanacak ve yine ücretsiz 
dağıtılacaktır.

Sendikamızın, tüm öğretmen adaylarını kucaklayıcı bu yarış-
masına katılarak içinizdeki yazarı keşfedin. İnsanımızın sevgi 
dolu yüreğini, fedakârlığını, sıcaklığını kelimelere dökün. Hatı-
ralarınızı paylaşırken, yüreğinizi paylaşın.

Yarışma Hakkında Yarışma TakvimiYarışma Şartnamesi
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8Bilinmelidir ki, öğretmenlerimiz geleceğimiz olan
çocuklarımızı yetiştirmektedir.


