ELAZIĞ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“KOMŞULUK MAZİ OLMASIN” TEMALI KOMPOZİSYON YARIŞMASI
KATILIM KOŞULLARI ve YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN TEMASI VE AMACI:
1. Yarışmanın Teması

: “Komşuluk Mazi Olmasın”

2. Yarışmanın Amacı : Günümüz insanının tedirgin edici bir şekilde yakın çevresindeki
insanlardan yalıtılmış bir ortamda yaşamayı tercih ettiği görülmektedir. İnsanın toplumsal bir
varlık olmasıyla örtüşmeyen bu durum köklü değerlerimizden olan komşuluğun özellikle
şehirlerde yavaş yavaş tarihe gömülmekte olduğu endişesini yoğun bir şekilde hissetmemize
neden olmaktadır. Bu yarışma, bireysel huzurumuz ve mutluluğumuzun yanı sıra toplumsal
birlik ve beraberliğimiz için de önem taşıyan “Komşuluk” değerimizin unutulmaması ve bu
konuda toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
3. Yarışmanın İçeriği : Öğrencilerin yazılı olarak kendilerini ifade etme ve kompozisyon yazma
becerilerinin değerlendirilmesi, kompozisyon kurallarına ve yapısına uygunluk, başlık, konu,
ana düşünce ile yazım ve noktalama kurallarına uymanın ölçülmesi yarışmanın içeriğini
oluşturmaktadır.
4. Hedef Kitle : Elazığ ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel ortaokul ve
liselerde öğrenim gören tüm öğrencileri kapsamaktadır.
GENEL KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışma, Elazığ ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel ortaokul ve liselerde
öğrenim gören tüm öğrencileri kapsamaktadır.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Eserler, ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride değerlendirilecektir.
4. Yarışmacı yarışmaya sadece bir (1) eserle ve bir kez katılabilir.
5. Kompozisyon, en fazla üç (3) sayfa ve A4 ebatında olmalıdır.
6. Kompozisyon, Calibri yazı tipinde, 11 yazı tipi boyutunda, 1,5 satır aralığı ve normal kenar
boşlukları (standart ayar olan her yön 2,5 cm) ile yazılmalıdır.
7. Kompozisyonda mutlaka (ortaya hizalı) bir başlık (kompozisyonun adı) olup, herhangi bir
kapak ve görsel olmamalıdır. (Kompozisyon yazma kurallarına uygun şekilde yazılmış
olmalıdır.)
8. Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi
belirleyeceği 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz
oluşturmalıdır (örnek: edebiyatcı2323).
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9. Yarışmacılar kompozisyonlarının SAĞ ÜST köşesine belirlediği rumuzu yazıp, eser üzerinde
kesinlikle gerçek ad ve soyadlarını belirtmeyeceklerdir.
10. Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye
girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce
herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı
olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir.
11. Yarışmaya katılan yarışmacılar Elazığ ve ilçelerinde bir ortaokul veya lisede öğrenim
gördüğünü belgelendirmek zorundadır.
12. Yarışmaya başvurular sadece online olarak komsulukmaziolmasin23@gmail.com adresine
yapılmalıdır. ( Elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
13. Yarışmaya katılacak olanların yarışma şartnamesinde yer alan ekteki “Katılım Formu’nu
eksiksiz doldurarak başvuru e-postasına göndermesi gerekmektedir.
14. Yarışma şartnamesinde yer alan ekteki Muvafakatname’nin başvuruda bulunacak öğrencinin
velisi tarafından imzalanmış olarak taranarak başvuru e-postasına gönderilmesi gerekmektedir.
15. Yarışmacı, komsulukmaziolmasin23@gmail.com adresine e-posta olarak eser gönderdiğinde;
eserin posta kutusundan indirilip gerekli kontrolleri yapılarak kayıt altına alındığına dair
koordinasyon sorumlusu tarafından en geç 3 gün içerisinde eposta olarak tarafına geri dönüş
yapılacaktır.
16. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarihi ve saatinden sonra, ilgili adrese ulaşacak
olan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Son katılım: 04 Mart 2022 Cuma Saat: 17.00)
17. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer
almayan konulara dair takdir yetkisi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Elazığ İl Milli
Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
18. Jüri kararları kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez.
BAŞVURU E-POSTA EKİNDE YER ALMASI GEREKEN BELGELER
Aşağıda belirtilen dosyalarınızın tümüne dosya adı olarak Rumuzunuzu yazarak kayıt işlemini
yapmayı unutmayınız. Rumuzunuzla kaydettiğiniz formları
komsulukmaziolmasin23@gmail.com adresine gönderiniz.
1. Kompozisyon (Word formatında)
2. Öğrenci tarafından imzalanmış katılım formu (Taranmış olarak)
3. Veli tarafından imzalanmış “Muvafakatname” (Taranmış olarak)
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YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK KOMPOZİSYONLAR
1. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
2. Eserin ön yüzünde imza, isim, işaret, sembol olan ve yarışma şartlarına uygun olmayan eserler
değerlendirme dışı tutulacaktır.
3. Eklerde belirtilen formlarda eksik bulunan, belirtilen tarihte ulaştırılmayan ve belirtilen
şartlara uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Formda ıslak imzası
bulunmayan katılımcıların başvurusu kabul edilmeyecektir
4. Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret barındıran, ayrımcılık ve reklam içeren, nefret
söylemi olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Düzenleme Kurulu ile Seçici Kurulda görev alan kişiler ve bu kişilerle birinci dereceden
akrabalık bağı olanlar yarışmaya katılamazlar.
YARIŞMAYA KATILAN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Yarışma, ortaokul ve lise öğrencileri için 2 ayrı kategoride değerlendirilecektir.
Gönderilen eserler, Seçici Kurul Üyelerinin tamamı tarafından değerlendirilir.
Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması eserin başarı sırasını belirler.
Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda seçici kurul başkanının vereceği karar
belirleyici olur.
5. Seçici kurulunun verdiği kararlar kesindir.
6. Değerlendirme kriterleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
1.
2.
3.
4.

DERECELENDİRME

NO

PUAN

1

Verilen konunun temel fikrini kavrama

20

2

Konuya uygun bir başlık koyabilme, Etkili bir başlangıç yapabilme ve Ana düşünceyi
destekleyecek örnekler, cümleler kullanabilme

20

3

Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme, Anlaşılır cümleler kurabilme ve Anlatılmak
isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme

20

4

Paragraflar arası geçiş yapabilme ve Etkili bir sonuç yazabilme

20

5

Yazım ve noktalama (Sözcükleri doğru yazma, noktalamayı doğru yapma)

20

TOPLAM

100
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SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER:
1. Yarışma sonuçları 25/03/ 2022 günü https://elazig.meb.gov.tr/ adresinden duyurular bölümünden
ilan edilecek ve ödül kazanan yarışmacılar 31/03/ 2022 günü yapılacak ödül törenine davet
edileceklerdir.
2. Dereceye giren eserlerin sahiplerinin kazanacağı ödüller aşağıda belirtilmiştir.

Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Mansiyon

Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Mansiyon

ORTAOKUL KATEGORİSİ
(Ortaokul 5,6,7,8. Sınıf öğrencileri içindir)
DERECE
ÖDÜL
1.500 TL
1.250 TL
1.000 TL
750 TL
LİSE KATEGORİSİ
(Lise hazırlık,9,10,11,12. Sınıf öğrencileri içindir.)
DERECE
ÖDÜL
1.500 TL
1.250 TL
1.000 TL
750 TL

3. Dereceye giren yarışmacıların ödül ödemeleri muvafakatnamede ismi belirtilen vasisinin hesabına
yapılacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Faaliyet
Yarışmanın Duyurulması
Eserlerin Değerlendirmesinin Yapılması
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması
Ödül Töreni

Tarih
25.10.2021
11.03.2022
25.03.2022
31.03.2022

DÜZENLEME KURULU
1. Feyzi GÜRTÜRK – İl Millî Eğitim Müdürü
2. Fethi KILINÇ – Şube Müdürü
3. Murat YILDIZ – Ar-Ge Birimi Koordinatörü
4. Ceyda AKILLI - Ar-Ge Birimi Ekip Üyesi
5. Engin KIRÇIL - Ar-Ge Birimi Ekip Üyesi
6. Ekrem Cengiz AKDENİZ - Ar-Ge Birimi Ekip Üyesi
7. Eda KILIÇ - Ar-Ge Birimi Ekip Üyesi
8. Emrah ÜNAL- Ar-Ge Birimi Ekip Üyesi
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SEÇİÇİ KURUL
1. Ziya POLATTAŞ
2. Hatice İMİŞ
3. Serap TAPAN
4. Mesut KIRTAY
5. Burcu DAĞTEKİN

İLETİŞİM:
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi
İş Telefonu : 0 424 238 50 24 (Dahili 179)
E-posta : arge23@meb.gov.tr

TELİF HAKLARI:
1. Öğrenci ve velisi, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserinin Elazığ İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.
Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince
yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve
bunun gibi umuma arzla ilgili tüm haklarını, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ’ne verdiğini kabul
eder.
2. Öğrenci ve velisi, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
3. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eserin bir kısmını veya tamamını herhangi bir etkinlikte
kullanma, kitap olarak basıp dağıtma hakkına otomatik olarak sahiptir. Elazığ İl Milli Eğitim
Müdürlüğü bu kullanımdan ötürü yazara herhangi bir ücret ödemeyecektir.
4. Yarışmada ödül alan veya yayınlanmaya değer bulunan eserler kurum tarafından hazırlanacak
broşür, web sayfası, kitap, dergi vb.de tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir
5. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi öğrenci ve velisi sonradan verdiği lisansı kesinlikle
geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans
için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte
bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
6. Eserini teslim eden her öğrenci ve velisi bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.
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EK : 1

KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) iş birliği ile
düzenlenen ve teması “Komşuluk Mazi Olmasın” olarak belirlenen kompozisyon yarışması için
yazdığım eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait
olacağını, yarışma şartnamesindeki tüm maddeleri kabul ettiğimi, eserle ilgili tüm tasarruf hakkını Elazığ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini kompozisyonum ile birlikte
gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

……../…/202..
İmza

İL

İLÇE

ÖĞRENCİ
ADI VE SOYADI

TC NO

EPOSTA

TELEFON
NO

ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKUL
ADI
SINIF/ŞUBE

OKUL
NO

KOMPOZİSYONA
VERDİĞİNİZ BAŞLIK
KOMPOZİSYONA
VERDİĞİNİZ RUMUZ
(*Öğrenci tarafından doldurulmalıdır. Tüm alanların doğru ve eksiksiz doldurulması zorunludur.)
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EK : 2
MUVAFAKATNAME
Yukarıdaki taahhütname çizelgesinde bilgileri bulunan oğlum/kızım’ım velisi olarak, Elazığ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) iş birliği ile
düzenlenen ve teması “Komşuluk Mazi Olmasın” olarak belirlenen kompozisyon yarışmasına
katılmasına müsaade ediyor ve yarışma şartnamesindeki tüm maddeleri kabul ediyorum.
……../…/202..
İmza

VELİ
ADI VE
SOYADI

TC
NO

EPOSTA

TELEFON
NO

ÖĞRENCİYE YAKINLIK DERECESİ
(Örneğin; Anne, baba, hala, teyze vb.)
VELİ EV
ADRESİ
İBAN
BİLGİSİ
(** Tüm alanların doğru ve eksiksiz doldurulması zorunludur. Öğrenci eserinin ödüle layık
görülmesi durumunda sadece Muvafakatnamede bilgileri bulunan kişinin IBAN numarasına ödeme
yapılacaktır.)

