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‘15 TEMMUZ VE MİLLİ İRADE’ KONULU
DENEME YAZMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN KONUSU:
15 Temmuz Darbe Girişiminin 5. Yıl dönümünde, milli iradenin göstermiş olduğu demokrasi
mücadelesini canlı tutmak ve 15 Temmuz gecesinin dünyamızda bıraktığı izi yazılı olarak ifade
edebilmek için ‘15 TEMMUZ VE MİLLİ İRADE’ Konulu Deneme Yazma yarışmasının düzenlenmesi.

YARIŞMANIN AMACI:
1. Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği
onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin beşinci yıl dönümü sebebiyle, şehitlerimizin yad
edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, demokrasimize kast eden bu ve benzeri
darbe girişimine karşı toplumsal bilincin oluşması.
2. Geçmişten günümüze ülkemizde yaşanan darbelere dikkat çekilerek 15 Temmuz 2016’da milli
iradeye yapılan hain saldırı ve darbe girişiminin ülkemiz üzerindeki etkisinin anlaşılması
3. Darbecileri bertaraf etmedeki milli duruşun destansı yaklaşımının yazılı olarak (Deneme yazısı
şeklinde) ifade edilmesi.
4. Millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını,
bayrağını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan millet bilinci ile beraber millî birlik,
demokrasi ve yurt bilinci ruhunun canlı tutulması.

KATILIM VE UYGULAMA ESASLARI:
Eserlerde Aranacak Şartlar:
Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a. Eserlerin özgün ve yarışma temasına uygun olması gerekmektedir.
b. Eserler, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
c. Yarışmaya gönderilecek eserler bilgisayarda Word formatında, A4 kâğıt ebatında, Times New
Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olarak yazılacaktır.
d. Yarışmaya gönderilecek eserler üç sayfayı geçmeyecektir.
e. Yarışmaya katılacak eserler için ekte yer alan ve katılımcı bilgilerinin yer aldığı Taahhüt Formu
doldurularak imzalanacak ve eserle birlikte Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro mail
adresine basaksehirmemozelburo@gmail.com gönderilecek ayrıca Başakşehir İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ’ya elden imza karşılığı teslim edilecektir.
f. Taahhüt Formu ile birlikte teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
g. Katılımcının Adı-Soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası ve Adresi eserin son
sayfasının arka kısmına tercihen tükenmez kalem ile yazılacaktır.
h. Her katılımcı, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
i. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış veya herhangi bir
yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
j. Yarışmaya katılanlar, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu taahhüt eder. Ödül
alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanların eserleri yarışma dışı bırakılır.
Ödül verilmiş olup sonradan bu yönde tespiti yapılanların ödülleri geri alınır.
k. Yazım kurallarında Türk Dil Kurumu kılavuzu dikkate alınacaktır.
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BAŞVURU SÜRECİ
1- Yarışma Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, BİHADER, Başakşehir Belediyesi
tarafından yürütülecektir.
2- Katılım, Başakşehir ‘de okuyan, Başakşehir ’de ikamet eden ve Başakşehir ‘de görev
yapan herkese açıktır.
3- Katılımcı eseri ile birlikte Taahhüt Formu (ek-1) ve Başakşehir ‘de okuyorsa öğrenci
belgesi veya Başakşehir ‘de ikamet ediyorsa ikametgah belgesi ya da Başakşehir ‘de görev
yapıyorsa görev belgesi ile birlikte , son başvuru tarihi olan 09 Temmuz 2021 tarihine
kadar Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro e-posta adresine mail ile
göndererek basaksehirmemozelburo@gmail.com ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Özel Büro’ ya da elden imza karşılığı teslim ederek başvuru aşamasını
gerçekleştirir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma onayının alınması

17 Haziran 2021

Duyuruların yapılması

18 Haziran 2021

Eserlerin Son Teslim Tarihi

9 Temmuz 2021

Eserlerin İncelenmesi

13 Temmuz 2021

Dereceye Girenlerin İlan Edilmesi

15 Temmuz 2021

Ödüllerin Teslim Edilmesi

Ödüllerin teslim edilmesi ile ilgili bilgiler daha
sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
belirlenecektir.
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DENEME YAZISI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA
Değerlendirme Kriterleri

Puan Değeri

Özgünlük

25 puan

Yazım Kurallarını Uygulama Ve Noktalama İşaretlerini
Doğru Kullanma

25 puan

Yaratıcılık (Konunun Yorumlanması)

25 puan

Temaya Uygunluk

25 puan

Toplam

100 puan

1. Her jüri üyesi, eseri toplam 100 puan üzerinden değerlendirecek, her jürinin puanı ayrı ayrı
toplanarak ortalama puan belirlenecektir.
2. Yarışma jürisi, Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulur.
3. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Jüri kurulu kararı kesindir, değiştirilemez.
4. Ortaya çıkabilecek her türlü problem ve belirsizliğin çözümünde Başakşehir İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü tarafından oluşturulan organizasyon komitesi ve yarışma jürisi yetkilidir.
SEÇİCİ KURUL
Doç. Dr. Turgay ANAR-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ali KURT-Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Bestami YAZGAN-Şair-Yazar
Necdet EROL-Bahçeşehir Anadolu Lisesi
Yılmaz KAPTAN-Miktat Ağaoğlu MTAL

ÖDÜLLER:
•Birincilik Ödülü: TAM ALTIN
•İkincilik Ödülü: YARIM ALTIN
•Üçüncülük Ödülü: ÇEYREK ALTIN
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KARŞILIKLI HAKLAR
1. Eser sahibi eserin, dijital ve basılı mecralarda kullanılmasındaki fikri ve sınai hakları ile
umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne
devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.
2. Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yarışmaya katılan ve dereceye giren eserlerin, yayın
yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.
3. Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını
devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada
umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür
kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

SON HÜKÜMLER
Özel şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar
ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler
yapmaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilidir.
İLETİŞİM
Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: 0212 488 48 80/81/83
basaksehir.meb.gov.tr
e-posta: basaksehirmemozelburo@gmail.com
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EK1:
BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE
BAŞAKŞEHİR
‘15 TEMMUZ VE MİLLİ İRADE’ temalı hazırladığım eser tümüyle kendime ait olup,
yarışmada ve sonrasında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne ait sosyal medya ve web sitelerinde
kullanılmasına izin vermek amacıyla gönderilmiştir.
Bu eseri göndererek yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi,
eserin aslı ve işlemesi ile ilgili çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere
bütün yayın araçlarıyla umuma iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme
veya yayınlayabilme yurt içi kuruluşlara ücretsiz verebilme, tekrar yayınlayabilme,
işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada) ile komşu hakları gibi tüm ‘fikri ve sınai
’haklarımı Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz, sınırsız ve süresiz olarak,
devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.
...../...../2021

AD-SOYAD:
İMZA:
KATILIMCININ:
ADI VE SOYADI

:

DOĞUM TARİHİ

:

T.C. KİMLİK NO:
TELEFON

:

ADRESİ

:
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