
 

 

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA  

 “ NASIL BİR GENÇLİK? ” KONULU  

KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

Yarışmanın amacı 

Madde-1 Gençlik Haftası çalışmaları kapsamında geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan 

gençlerin; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve 

geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına 

saygılı, sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş bireyler olarak 

yetiştirilmeleri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. 

    

Yarışmanın konusu 

Madde-2 “Nasıl Bir Gençlik, Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir Türkiye?” sorularına cevap teşkil 

edecek şekilde gençliğin kaleminden gelecek nesilleri anlamak ve anlatmak için ortaöğretim 

öğrencileri arasında “Nasıl Bir Gençlik?” konulu kompozisyon yazma yarışması 

düzenlenmiştir. 

 

Yarışmanın kapsamı 

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde 

aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile 

yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.  

  

Yarışmaya katılacaklar 

Madde-4 Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm ortaöğretim okulları 

öğrencileri katılacaktır. 

 

Eserde aranacak şartlar 

Madde-5 Yarışmaya katılacak kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır: 

 Kompozisyon “Nasıl Bir Gençlik?” konusu işlenirken, “Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir 

Türkiye?” sorularına da cevap teşkil edecek şekilde yazılacaktır. 

 Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır. 

 1.200 kelimeyi geçmeyecektir. 

 Bilgisayarda Word formatında, A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 

12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır. 

 Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek’te yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, adres 

ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhüt Formu” nu doldurarak imzalayacaklardır.  

 Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir. 

 Her ilden 1 inci seçilen eser Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma 

Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığına gönderilecektir. 

 

Başvuru 

Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri;  

İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlar marifetiyle yapılacaktır. 

Eserlerin ilk değerlendirmesi ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır. İlçelerde ilk üçe 

giren eserler, il millî eğitim müdürlüklerine, illerde birinci olan eserler ise Bakanlığımız 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığına Word 

ortamında gönderilecektir. 

 



 

 

Yapılacak işlemler 
Madde-7 Yapılacak işlemler ilçe/il millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlıkta 

gerçekleştirilecektir.  

İlçelerde; 

 Yarışma takvimi doğrultusunda okullara gerekli duyuru yapılacaktır. 

 Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünde oluşturulan komisyon 

tarafından değerlendirilecektir. 

 İlçede dereceye giren ilk üç eser il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. 

İllerde; 

 Yarışma takvimi doğrultusunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine gerekli duyuru 

yapılacaktır. 

 İlçelerden gelen eserler il millî eğitim müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından 

değerlendirilecektir. 

 İllerde birinci olan eserler Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma 

Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığına gönderilecektir. 

 Bakanlıkta; 

 İl millî eğitim müdürlüklerine yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru 

yapılacaktır. 

• İl birincileri olarak gelen eserler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme 

ve Projeler Daire Başkanının başkanlığında kurulacak komisyonca yapılacak 

değerlendirmeler sonucunda ülke genelinde ilk üçe giren eserler belirlenecektir. 

Ayrıca İl birincisi olarak gelen eserlerden uygun görülenler kitap haline getirilecektir.   

Ödüllendirme ve ödül töreni  

Madde-8 Yarışmada dereceye giren eserlerden; Bakanlıkça ilk üç dereceye giren eserlerin 

sahibi öğrencilerin Bakanlıkça belirlenecek ödülleri; Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor 

Bayramı kutlama töreninde verilecektir. Yarışmada dereceye giren öğrencilerden ilçe/il 

birincisi olanların ödülleri yerel imkânlarla, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince düzenlenen 

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerinde verilecektir. 

Yarışmada derece alan öğrencilerin isimleri okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin web 

sayfalarında, il birincileri ile ülke genelinde ilk üçe giren öğrencilerin isimleri Bakanlığımız 

ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün web sayfalarında ilan edilecektir. 

 

Yarışma takvimi  

Madde-9 Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 

Eserlerin okul müdürlüklerine teslimi.  03-14 Nisan 2017 

Okul tarafından seçilen bir eserin İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğüne gönderilmesi. 
 21 Nisan 2017 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde dereceye giren ilk üç eserin 

İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. 
 26 Nisan 2017  

İl Millî Eğitim Müdürlüğünde birinci olan eserin Bakanlığa 

gönderilmesi. 
             02 Mayıs 2017 

Bakanlıkça illerden gelen eserlerden ilk üçe girenlerin 

belirlenmesi. 
             12 Mayıs 2017 

Ödül töreni    19 Mayıs 2017 
 

 

 

 



Diğer Hususlar 

Madde-12 Yarışmaya katılan eserler; 

 Okul/ilçe/il millî eğitim müdürlüklerinde 1’i Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere en az 

3 öğretmenden oluşturulacak komisyonlar marifetiyle şartnamenin 5 inci 

maddesindeki şartlar dikkate alınarak değerlendirilecektir. 

 Eserler, Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Projeler 

Daire Başkanlığına elektronik ortamda ve Word formatında gönderilecektir. 

 Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir 

yerde yayımlanmamış olacaktır. 

 Bakanlığa gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve bilimsel 

sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından 

herhangi bir hak iddia edilmeyecektir. 

 Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul 

etmiş sayılacaklardır. 

 

EK 

 

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA 

“ NASIL BİR GENÇLİK? ” KONULU 

 KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI 

 

TAAHHÜTNAME         

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve konusu “ Nasıl Bir Gençlik? ” olarak 

belirlenen kompozisyon yarışması için yazdığım eserden telif ücreti talebimin olmayacağını,  

eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserle ilgili tüm tasarruf hakkını 

Millî Eğitim Bakanlığına devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile 

birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

İL  :                                                       

İLÇE  :                                                      

ÖĞRENCİNİN 

ADI  

SOYADI  

OKULU  

SINIFI ve NUMARASI         

ADRES  

TELEFON NO  

İMZA  
 


