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YARIŞMANIN ADI
Geleceğin Yazarları Projesi “ Değerlerimizle Büyüyoruz” Konulu Öykü Yazma yarışması.
YARIŞMANIN SAHİBİ
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü
YARIŞMANIN ORTAKLARI
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okul ve Kurumlar.
YARIŞMANIN DANIŞMANLARI
Cemal TURAN - Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Yusuf KOLAYEL - Edirne İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Sedat ÇELİKKALP - Edirne MEM AR-GE/ Projeler Birim Koordinatörü
YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerin sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama
motivasyonu kazanması desteklenecektir.” ile “Akademik bilginin beceriye dönüşmesi
sağlanacak.” hedefleri doğrultusunda yazma kabiliyeti olan öğrencileri keşfetmek, yazma isteği
ve yeteneği olan öğrencilere destek olmak, öğrencilerin özgüvenlerini artırmak hedefleri
doğrultusunda;
1. Öğrencilerimizde okuma ve yazma isteği uyandırmak,
2. Edebiyat yoluyla insani değerleri ortaya çıkarmak,
3. Gençlerin ve öğrencilerimizin toplum içindeki duruşlarına olumlu ve kalıcı bir nitelik
kazandırmak,
4. Ana dil bilincini geliştirmek, dil şuurunun toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak,
5. Dilin doğru ve etkin kullanımına katkı sağlamak.
6. Yazarlığın genç kuşaklarca da sürdürülmesini teşvik etmek,
7. Sanatsal, kültürel, tarihi veya geleneksel değerlerimizin öykü ve hikâyelerle yazılı hale
getirilmesini sağlamak,
8. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
9. Öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak,
10. Okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,
11. Nesiller arası köprülerin kurulmasını sağlamak,
12. Güncel Hayatımızın gençlerimizin gözüyle yazıya dökülerek, geleceğe aktarılması,
amaçlanmıştır.
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1.

YARIŞMANIN KONUSU

2021–2022 eğitim-öğretim yılında ilimiz ortaokul ve lise öğrencilerimizin katılımı ile seviyelerine
göre “ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI’’ düzenlenip elde edilecek özgün eserleri kitap haline getirilerek
öğrencilerimize, okullarımıza ve Edirne’ye kazandırmak.
Öğrencilerimizin millî, manevî, ahlakî, insanî ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan,
geliştiren ve kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu
donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, bedensel ve sosyal
bakımdan dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla;
- Saygı
- Sorumluluk
- Dostluk
- Dürüstlük
- Yardımseverlik
- Vatanseverlik
alt konu başlıklarından en az birini öykülerine ait öykü konu başlığı olarak belirleyerek yazdıkları
Öyküler ile katılabileceklerdir.
Öykü Yazma Değerlendirme Kurulu tarafından başvurular değerlendirilerek iki kategoride de
dereceye giren ilk üç öykü ödüllendirilecektir.
2.

YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel Ortaokul ve Liselerinde öğrenim
gören öğrencilerimizdir.
3.

YARIŞMANIN DAYANAĞI

o 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi
o 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
o Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

o Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
o 2019-2023 Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
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YARIŞMA FAALİYET TAKVİMİ
FAALİYETLER
1.

TARİHLER

Yarışmanın Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Okul/kurum Müdürlükleri tarafından öğrencilere
duyuru süreci.

24 Aralık 2021 - 01 Ocak 2022

Katılımcıların http://meb.ai/tUmMdE adres linki

2.

3.

4.

üzerinden yarışmaya bireysel başvuru formunu
doldurmaları.
Ön Değerlendirme Kurulu (Başvuru Kabul)
tarafından başvuru değerlendirmelerinin yapılarak
başvuru kabul listesinin oluşturulması ve duyurulması
Okul Müdürlüklerince öğrencilerine ait öyküleri
kılavuzda açıklanan şekilde hazırlanmasını
tamamlayıp,

02 -16 Ocak 2022

17-21 Ocak 2022

25 Mart 2022

.

Degerlerimizlebuyuyoruz 22@gmail.com
e-posta adresine dijital olarak gönderme son tarihi

5.

6.
7.
8.

Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmelerin
yapılarak İlk üç eserin belirlenmesi ve kitapçık için
seçilen Öykülerin Yarışma Yürütme Kuruluna
sunulması
Dereceye giren eserlerin duyurulması

29 Mart 2022 – 05 Nisan 2022

23 Nisan 2022

Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödül ve
belgelerinin verilmesi

Ödüllerin Verileceği Tarih Okul
Müdürlüklerine Bildirilecektir.

Değerlendirme Kurulunca seçilen Öykülerin
e-kitapçıklarının hazırlanması ve yayımlanması.

6 Haziran 2022

4. BAŞVURU ADRESİ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes0YyysMoJ6xg61mEDv2sPN9yw0uG5IC0QtYJ
4Y8gri60Y2g/viewform ya da http://meb.ai/tUmMdE form Linkinden veya https://edirne.meb.gov.tr
adresi Duyurular bölümünden başvuru linkine ulaşabilirler.
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5.

KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya aşağıdaki maddelerle sıralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru
yapabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin başvuruları geçersiz
sayılacaktır:

a) Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel kurumlarında öğrenim gören öğrenciler başvuru
yapılabilecektir.

b) Öyküleri ödüllendirmede başvuruda ismi geçen katılımcı ödül almaya hak kazanacaktır.
c) Katılımcılar; Ortaokul ve Ortaöğretim Kategorilerinde başvuru yapabilirler. Öğrenciler
kategorilerinde aynı alt konu başlığında en fazla (1) bir olmak kaydıyla en fazla farklı konu
başlıkları altında (3) üç öykü ile yarışmaya başvuruda bulunabilirler. Bir öykü içerisindeki
anlatımda birden fazla alt konu başlığına ilişkin içerik bulunabilir ancak bir tanesi yazar
tarafından seçilerek alt konu başlığı olarak öykü künyesinde belirtilmelidir.

d)

Gönderilecek eserler, öğrenciler tarafından düzenlenerek ; “Word formatında” ; “Arial” yazı
karakteri ile; 12 punto büyüklük; 1,5 satır aralığı ile yazılacak; sayfalar “Normal” kenar boşluklarına
(her yönde 2,5 cm) sahip olacaktır.

e) Öyküler, A4 boyutundaki sayfa ölçüleriyle 10 sayfayı geçmeyecektir.
f) Yazılan öykünün başlık veya içeriğine uygun görsel çizim veya resim eklenebilir. Bu sayfa
sınırlamasına dahil değildir.

g) Yarışmaya katılacak eserler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim Temel Kanunu’na,
Türk Millî Eğitiminin temel amaçlarına, toplumumuzun kültürel değerlerine uygun, özgün
özelliklere sahip olmalıdır.
h) Elektronik ortamda istenen başvuru bilgileri ve form eksiksiz, açık ve anlaşılır bir şekilde
doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde eser, yarışma kapsamı dışında
tutulacaktır. Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarında katılımcılar
herhangi bir hak iddiasında ya da telafi talebinde bulunamazlar.
i) Başvuru sahiplerinin iletişim bilgileri (telefon, elektronik posta, ev adresi, okul adresi vb.)
elektronik başvurudan sonra değiştiği takdirde güncel iletişim bilgilerini Eser adı ve kimlik bilgileri
ile birlikte arge22@meb.gov.tr adresine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde doğabilecek
aksaklıklardan sorumlu olunmayacaktır.
j) Yarışmacılarımız eserlerini; Okul müdürlüğünün belirleyeceği Türkçe - Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmenlerine ön kontrol ve incelenmesi için iletecekler, öğretmenlerin incelemesinden sonra
Okul Müdürlüğü tarafından yarışmanın faaliyet takvimi tablosunda belirtilen tarihlerde dijital
WORD ve PDF formatlarda olmak üzere Degerlerimizlebuyuyoruz.22@gmail.com elektronik
posta adresine göndereceklerdir. Okul Müdürlüğüne incelemek üzere iletilmeden yarışmacıların
kendilerinin gönderdikleri öykülerin değerlendirilmesi sonucunda doğacak sorunlarlardan
müdürlüğümüz sorumlu değildir.
k) Öykünün yazılı bulunduğu belgenin en altında kağıdın sol tarafına ( ÖYKÜ KÜNYESİ ) Yazarın
Adı, Soyadı, Okul Adı, Sınıfı, Okul no ve öyküye ait alt Öykü Konu Başlığı yazılacaktır.
l) Yarışmaya başvurusu yapılan öykü daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekir.
Eserleri başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen başvuru sahipleri ödül kazandıkları
takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir.
m) Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü telif hakkı noktasına hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
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n) Yarışmaya ön değerlendirme kurulu, değerlendirme kurulu ve proje yürütme kurullarında jüri üyesi
olarak görev yapanlar başvuruda bulunamaz. Bu kişilerin sonradan tespit edilmesi hâlinde ödül
kazansalar dahi ödülleri ve diğer hakları iptal edilir.
6. DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ
Eserlerin değerlendirilmesi amacıyla Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul, ortaöğretim
alanlarında ön değerlendirme, değerlendirme ve yürütme kurulları oluşturulacaktır. Bu kurulun üyelerinin
sayısı başvuru sayısına orantılı olacaktır. Bu kurullar alanlarında uzman Milli Eğitim Bakanlığı personeli
ve Akademisyenlerden oluşacaktır.
Başvurulan eserler öncelikle ön değerlendirme kurulu tarafından Başvuru Kabul işlemleri yapılacaktır.
Ön değerlendirme kurulunca yarışmaya katılması uygun görülen eserler Değerlendirme Kuruluna
gönderilecektir. Değerlendirme Kurulunun 100 puan üzerinden aşağıda tabloda verilen ölçütler üzerinden
değerlendireceği eserler içerisinden her kategoriden en yüksek puanı alan ilk 3 eser belirlenerektir.
Yarışma yürütme Kurulunca toplam 24 eser kitapçık olarak yayınlanacaktır. Ödül almaya hak kazanan
eserler yarışma Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecektir. Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
7.

ÖN DEĞERLENDİRME KURULU
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan ARGE temsilcileri, ve Türkçe öğretmenleri

8. DEĞERLENDİRME KURULU
Trakya Üniversitesinin ilgili bölümlerinden alanında uzman akademisyenler ve/veya İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün belirlediği uzmanlar.
9. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü, AR-GE Proje Koordinatörü, İl/
İlçe Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanından oluşur.
10. ÖDÜLLER
Yarışmada “Ortaokul”, “Ortaöğretim”
verilecektir.

kademelerinde 2 (iki) farklı kategoride derece ödülü

Ortaokul, ortaöğretim kategorisi ödülleri :


Dereceye giren öğencilerimize ödül verilecektir.



Kategorilerde İlk 3 eser sahibine Takdir Belgesi, Eseri Kitaba alınanlara Teşekkür Belgesi ve Tüm
katılımcılara Katılım Belgesi düzenlenecektir.



Ayrıca çeşitli hediyeler verilecektir.

11. ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreni Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği yer ve zamanda gerçekleştirilecektir
12. TELİF HAKKI
Katılımcı yarışmaya katıldığı eserün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yarışmaya gönderilen eserin konu seçiminde, araştırmanın yapılmasında tamamen kendi bilgi, beceri ve
fikirlerini kullandığını, eserin kendisi tarafından hazırlandığı ve dipnot vermeden hiçbir yerden alıntı
yapmadığını; çalışmanın orijinal ve özgün olduğunu ve özgün olmamasından doğacak tüm hukuki
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sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder.
Eserle ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden
doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Eseri ödül almaya hak kazanmış katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
sonradan anlaşılanlardan yarışma ile elde ettikleri ödül, belge ve her türlü kazanımları geri alınır.
Eserün telif hakkı eser sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin "Millî
Eğitim Bakanlığı" tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini
ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya
gönderdiği eserünün çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun
gibi umuma arzla ilgili bilumum telif hakları için Millî Eğitim Bakanlığı’na izin/muvafakatname verdiğini
kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri
almayacağını ve eserün yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için herhangi
bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
"Millî Eğitim Bakanlığı" eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli
ödemeyecektir.
Yarışmaya katılan eserlerin eser telif hakkı eser sahibinde olmakla birlikte eserlerin bir örneğini
Edirne İl Milli eğitim Müdürlüğüne vermekle mükelleftir. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu eserlerle
ilgili her türlü tasarruf yetkisine sahiptir.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma kapsamında belirtilen bütün hususlarda değişiklik
yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
Kılavuzda yer almayan hususlara ilişkin takdir yetkisi Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
aittir. Katılımcılar, bu kılavuzda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yarışma Kurulu
Yarışma Sorumlusu:
Cemal TURAN - Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
E-posta: cemal.turan@meb.gov.tr
Yarışma Koordinatörü (İrtibat Kişisi):
Sedat ÇELİKKALP / Edirne İl AR-GE Birimi
Projeler Birim Koor.
Adres: Çavuşbey Mah. Hükümet Aralığı No:4 Vilayet yanı Edirne
Tel: 0 (284) 2126122 (dhl:1308)

.

E-posta: Degerlerimizlebuyuyoruz 22@gmail.com
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/

arge22@meb.gov.tr

ÖN DEĞERLENDİRME
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes0YyysMoJ6xg61mEDv2sPN9yw0uG5IC0QtY
J4Y8gri60Y2g/viewform
veya http://meb.ai/tUmMdE
Başvurusu Kabul olacaklar: Yukarıdaki Başvuru Formunda istenilen bilgiler tam olarak doldurup
kayıt olanlardır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ

Madde
No

Öykünün Adı/Başlığı: …………………………………….

ÖLÇÜTLER

1 - 10 puan arası

1

Türkçenin etkin kullanımı ve akıcılık

2

Yarışma temasına uygunluk

3

Karakter ve olayların paralelliği

4

Konunun anlatılış tarzındaki beceri

5

İmla ve noktalamanın doğru kullanımı

6

Sanatsal ifadelerin yoğunluğu

7

Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililği

8

Özgünlük boyutu

9

Cümlelerin açık ve anlaşılırlığı

10 Öykünün açıklığı, anlatış tarzındaki beceri
TOPLAM
NOT: Toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirme notu belirlenecektir.
Değerlendirme Kurulu Üyeleri
Üye

Üye

Üye
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Üye

