T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

ÖDÜLLÜ YARIŞMA
(Yarışma Şartnamesi)

Düzenleyen Kurum
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yarışmanın Adı
“Sosyal Güvenlik Elçilerinin Sosyal Güvenlik Konusunda Yaşadıkları Olaylar, Yaptıkları Faaliyetler
Hakkında Anı Yarışması”
Yarışmanın Konusu
Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Etkin Rehberlik ve
Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki II" (KİTUP II) projesi kapsamında 34 farklı ilde 40 ilkokulda
ilkokul öğrencilerine yönelik olarak farkındalık arttırma faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup, KİT ve KİTİ
adlı çizgi kahramanlar ile öğrenciler tanıştırılarak bu kahramanlarla ilgili hazırlanan kitaplar dağıtılmış
ve çeşitli bilinçlendirici aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu faaliyetin yaygınlaştırılması için
81 ilde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri vasıtasıyla belirlenen ilkokullarda bahsedilen
materyaller de kullanılarak toplam 10.407 öğrenciye sosyal güvenlik alanındaki ilgi ve alakaları
ölçülerek sosyal güvenlik elçisi belgesi verilmiştir. Daha önceden belirlenen bu öğrenciler arasında
düzenlenecek olan yeni bir yarışma ile,
•
•
•

Sosyal Güvenlik Elçisi Belgesi ile ilgili yaptıkları faaliyetleri,
Sosyal Güvenlik Hakkında yaşadıkları olayları,
Sosyal Güvenlik ile ilgili edindikleri tecrübeleri,

hakkındaki anılarını yazılı bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşmaları beklenmektedir.

Yarışmanın Amacı
•
•
•
•
•
•

Öğrencilerin, yaşadıkları çevreye karşı daha sorgulayıcı bir birey olmasına katkıda bulunmak,
Öğrencilerin çevresiyle sosyalleşmesine yardımcı olmak,
Öğrencilerde sosyal güvenliğin önemini kavrayabilecek düşünce yapısını oluşturmak,
Öğrencileri sosyal güvenlik hakkında bilinçlendirmek,
Öğrencilerin çevresinde bulunan büyüklerine ileteceği sorularla farkındalık yaratmak,
Öğrencilere olaylara daha geniş bir perspektiften bakabilme konusunda yardımcı olmak,
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Yarışmanın Hedef Kitlesi
Yarışmaya sadece daha önceden 81 ilde gerçekleştirilen faaliyet kapsamında kendilerine
“Sosyal Güvenlik Elçisi Belgesi” verilmiş halihazırda ilkokul 4.Sınıf olan 10.407 öğrenci
katılabilir.(EK-1)
Yarışmanın Şartları
•
•
•
•
•
•

Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.
Her bir yarışmacı yalnızca 1 adet eser ile katılabilecektir.
Yarışmaya sunulan her eser bu şartnamede belirtilen “Yarışmanın Konusu” başlığı altında
belirtilmiş olan içerik ile uyumlu olmalıdır.
Yarışmaya sunulacak eserler normal sayfa (A4) boyutunda, iki(2) sayfayı geçmeyecek şekilde
okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
Yarışmaya katılacak öğrenciler anılarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu, düşünce ve yaşadığı
olayları ve tecrübelerini işleyeceklerdir.
Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.
Uygulamaya İlişkin Açıklamalar

•

•

•
•

•

•

Yarışma koşulları Milli Eğitim Bakanlığınca, Bakanlığın taşra teşkilatına ve okul müdürlüklerine
bildirilecektir. Ayrıca okul müdürlükleri tarafından da öğretmen ve öğrencilere
duyurulacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan afiş ile yarışmaya katılma hakkına
sahip olan öğrencilere yönelik hazırlanan mektup her ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince
okullara dağıtımı yapılacaktır.
Yarışmaya katılım sağlayan eserlerin değerlendirilmesi için İlçe, İl ve Merkezde olmak üzere
üç(3) adet komisyon kurulacaktır. İlgili İlçelerde kurulan komisyonlar kendisine ulaştırılan
eserlerden ilk üçünü, İllerde kurulan komisyonlar ise kendisine ulaştırılan eserlerden sadece
birinci olan eseri seçmek ve bunu üst komisyona göndermekle yükümlüdür.
Eserler öğrenciler tarafından el yazısı ile yazılacaktır. Öğrenciler ad, soyad, okul ve adres gibi
iletişim bilgilerini de esere ekleyecektir. Eserler okul müdürlüklerince teslim alınacaktır.
Okul müdürlüğünce teslim alınan eserler dijital ortama aktarılarak (tarayıcı ile, tarayıcı
olmaması durumunda ise dijital kamera ile) ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan
1.Komisyona (İlçe Komisyonu), 1.Komisyonca değerlendirilen eserler il milli eğitim müdürlüğü
kapsamında oluşturulacak olan 2. Komisyona(İl Komisyonu) gönderilecektir. 81 ilin
birincisinin arasından ödüle layık görülen eserlerin seçilmesi hakkındaki nihai karar ise
merkezde oluşturulacak 3. Komisyon(Merkez Komisyonu) tarafından verilecektir. 81 ilin
birincisinin eserleri 2. Komisyon tarafından, 3. Komisyona hem dijital ortamda, hem de kağıt
ortamında gönderilecektir.
Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ilçelerde ilk üçe giren eserler için ve illerde birinci olan eser
için hediye takdim edeceklerdir. Ödül törenine Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri
de katılım sağlayacaklardır.
Komisyonlar Sosyal Güvenlik Kurumu(en az 1 kişi) ve Milli Eğitim Bakanlığı(en az 2 kişi)
çalışanlarının görev alacağı en az üç(3) personelden oluşturulacaktır.
Esere Ait Haklar

•

Yarışmaya katılan eserler, “Sosyal Güvenlik” temalı her türlü mecrada, T.C. Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı tarafından ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.
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Başvuruların Değerlendirilmesi
•

•
•

Yarışmacılar eserlerini son başvuru tarihine kadar yarışma şartlarında belirtilen şekilde
göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan eserler
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Teslim edilen eserler ilçelerde 1.Komsiyonca, illerde 2.Komsiyonca ve nihai olarak merkezde
ise 3.komisyonca değerlendirilecektir.
Yarışma sonucunda dereceye giren eserler Kurumumuz http://www.sgk.gov.tr web sitesinde
yayınlanacaktır.
Ödüller ve Ödül Töreni

•

•

•

Dereceye giren ilk beş eser ödüllendirilecektir. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 15-19
Mayıs 2017 tarihlerinde kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Ankara’da
düzenlenecek olan ödül töreninde takdim edilecektir.
Ödüllendirme şu şekilde olacaktır:
o Birincilik Ödülü: 3 Adet Cumhuriyet Altını + Plaket
o İkincilik Ödülü: 2 Adet Cumhuriyet Altını + Plaket
o Üçüncülük Ödülü: 1 Adet Cumhuriyet Altını + Plaket
o Mansiyon Ödülü: Yarım Altın + Plaket
o Mansiyon Ödülü: Yarım Altın + Plaket
Dereceye girerek ödül almaya hak kazananlar Ankara dışından gelen öğrencinin ve yanında
refakatçi olarak bulunan öğretmeninin (1 kişi) ve velisinin (2 kişi) konaklama ve ulaşım
giderleri Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
Yarışma Takvimi
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslimi İçin Son Tarih: 26 Nisan 2017
Okul Müdürlüklerince Eserlerin Teslim Alındıktan Sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
Gönderilmesi İçin Son Tarih: 27 Nisan 2017
Eserlerin 1.Komisyon Tarafından Değerlendirilmesi: 28 Nisan-3 Mayıs 2017
Belirlenen İlk Üç Eserin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüklerine
Gönderilmesi için Son Tarih:4 Mayıs 2017
Eserlerin 2.Komisyon Tarafından Değerlendirilmesi: 5 Mayıs 2017
İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Birinci Seçilen Eserin Merkeze Gönderilmesi için Son Tarih:
8 Mayıs 2017
3. Komisyonca Eserlerin Değerlendirilmesi:9 Mayıs 2017
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 10 Mayıs 2017
Ödül töreni: Sosyal Güvenlik Haftası içinde olmak üzere sonradan belirlenecektir.

EK 1: 10.407 Öğrenciye Ait İl-İlçe-Okul Bazlı Dağılımı Gösteren Liste
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