
 

ÇORLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

2021 AHİ EVRAN YILI EYLEM PLANI ETKİNLİKLERİ 

‘’VATAN SEVDASINA HAYAT KEPENGİNİ KAPATANLAR’’ 
LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI 

                                       KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 
 

KONU  : Vatan Sevdasına Hayat Kepengini Kapatanlar 
TÜRÜ  :  Kompozisyon Yarışması 

AMACI : 15 Temmuz’da şehit olan esnaf ve sanatkârların hatırasına, doğumunun 850. yılında Ahi    

Evran’ı anmak ve  yüzlerce yıldır bu topraklarda ahilik geleneğini yaşatmış esnaf ve sanatkarlarımızı 
rahmetle anmak ve de gelecek nesillere Ahilik müessesesini tanıma fırsatı vermek  

KAPSAMI :  Çorlu ilçesinde bulunan tüm resmi / özel ortaöğretim (lise) kurumlarında öğrenim gören 

öğrenciler 

İÇERİK : Yarışmaya katılacak eserlerin tümü ‘’Vatan Sevdasına Hayat Kepengini Kapatanlar’’ 
sloganından yola çıkılarak oluşturulmalı ve 15 Temmuz’da vatanı için hayatını kaybeden esnaflarımızı konu 

almalıdır. 

 

KATILIM KOŞULLARI : 

 
1. Öğrenciler verilen konuyu ele alarak  yalnızca bir kompozisyon ile yarışmaya katılabilir. 

2. Verilen konu dışında farklı konu ve alanlarda yazılmış kompozisyonlar dikkate alınmayacaktır. 

3. Yarışmada kompozisyon yazım dili Türkçedir. Yazım ve noktalamasında TDK İmla Kılavuzu’nun en 
son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve 

anlaşılır olmalıdır. 

4. Kompozisyonlar en fazla 2 (iki) sayfadan oluşmalıdır. 

5. Kompozisyonlar A4 boyutundaki (210x297mm) kağıda iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Sayfaların 
altına sayfa numarası konmalıdır. 12 font büyüklüğünde, Times New Roman yazı formatında 

yazılmalıdır. 

6. Yarışma eserleri en geç 26 Kasım 2021 Cuma günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine 
elden teslim edilecektir. 

7. Yarışmaya ilçemiz genelindeki  tüm resmi ve özel liselerde öğrenim gören öğrenciler katılabilir. 

8. Yarışmanın sonuçları  Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sitesinde açıklanacaktır. 

9. Dereceye giren öğrenciler için yapılacak ödül töreni, okul idarelerine bildirilecektir. 
10. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri kompozisyonların tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli 

izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. 

11. Bu yarışmaya katılanlar yarışmaya koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 
12. Yarışma sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin hiçbir 

şekilde sahibinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır. Ancak gerekli 

durumlarda Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlık bu eserleri muvafakat almadan ve 
herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına sahiptir. 

 

SON BAŞVURU 

 
26 Kasım 2021 Cuma       (Öğlene kadar eserlerin okul müdürlüklerine teslim edilmesi) 

26 Kasım 2021 Cuma    (Mesai bitimine kadar okul müdürlükleri tarafından eserlerin İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne ( Özel Büro Birimine ) teslim edilmesi) 
 

DEĞERLENDİRME :   30 Kasım 2021 

 
ÖDÜL TÖRENİ : Aralık ayının ilk haftası yapılacak olup, ödül töreninin  gün ve saati okul 

idarelerine duyurulacaktır.  

 

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER 

 

 Öğrenciler eserlerini en geç 26 Kasım 2021 Cuma günü saat 12.00’ye kadar  öğrenim 

gördükleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. 

 Okul Müdürlükleri öğrenci eserlerini en geç 26 Kasım 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar 

müdürlüğümüz Özel Büro  Birimine elden teslim edeceklerdir. 
 

 


