
İÇEL ANADOLU LİSESİ 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

TEMATİK ÖYKÜ, KOMPOZİSYON, ŞİİR YARIŞMASI 

ŞARTNAMESİ 

 
1. Amaç: İçel Anadolu Lisesi Tematik Öykü, Kompozisyon, Şiir Yarışması aşağıda belirtilen 

amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenmiştir. 

 Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve gözlemlerinden yola çıkarak yaratıcı yazma 

becerilerini geliştirmek 

 Öğrencilerimizin, yazarlara ve yazın türlerine ilgisini arttırarak geleceğin yazarlarına 

kapı aralamak 

 Türkçenin zengin ve doğru kullanımına katkı sağlamak. 

2. Kapsam: Yukarıda amacı belirtilen yarışmaya yönelik olarak katılımcıları, eserlerde aranacak 

şartları, başvuru şeklini, yarışma takvimini, yapılacak değerlendirmeyi ve ödüllendirmeye ilişkin 

usul ve esasları kapsamaktadır. 

 

3. Hedef Kitle: Yarışmaya, okulumuzda her sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerimiz katılabilir. 

  

4. 2018-2019 Tematik         Öykü, Kompozisyon, Şiir Yarışma Temaları; 

 

* Sevgi 

* Saygı 

* Vefa  

5. Bir öğrenci yarışmaya birden fazla eser ile katılabilir. 

 

6. Yarışmaya gönderilecek eserlerin alıntı olmaması, daha önce başka bir yarışmaya 

gönderilmemiş ya da herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. 

 

7. Eserler, "Sevgi-Saygı Vefa” konularından biri tema seçilerek yazılacak olup tema için verilen 

sözcüğün eser içinde kullanılması zorunlu değildir. 

 

8. Öykü; bilgisayarda Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklüğünde ve bir buçuk satır 

aralığında yazılacak, öykünün toplam uzunluğu dört (4) sayfayı geçmeyecektir. 

 

9. Kompozisyon yarışmasında tür olarak söyleşi ve deneme tarzı kullanılacak. Eserler bilgisayarda 

Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklüğünde ve bir buçuk satır aralığında yazılacak, 

eserdeki kelime sayısı beş yüz sözcüğü geçmeyecektir. 

 

10. Eserlerin yazımında Türkçe dil bilgisi kurallarına dikkat edilmelidir. 

 

11. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar, bu eserlerin her türlü sergi, baskı ve yayın haklarının 

İçel Anadolu Lisesi tarafından kullanılmasına izin vermiş ve yukarıda belirtilen hususları kabul 

etmiş sayılır. 

 



 

12. Yarışma sekretaryası Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Hasan ATABEY tarafından yürütülecek ve 

proje başvuruları 19/04/2019 tarihine kadar şahsen yapılacaktır.  

 

13. Ödüller yarışmayı düzenleyen kurum tarafından tarihleri arasında ödül sahiplerine ulaştırılacak 

olup, ödül töreni, tarihi ve yeri daha sonra belirlenmek kaydıyla kurumumuz web adresinde 

duyurulacaktır. 

 

14. Yarışmaya katılacak eser ile varsa tüm dokümanlar bir CD halinde teslim edilecektir. 

 

15. Eserler, İçel Anadolu Lisesi tarafından oluşturulan Jüri Üyeleri tarafından değerlendirilecektir. 

 

16. Yarışma koordinatörü, okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı Servet Hasan KUŞ olup, 

yarışmayla ilgili tereddüt edilen konularda kendisinden bilgi alınacaktır. 

 

17. Yarışmada 1,2 ve 3. olmak üzere ilk 3 dereceye çeşitli ödüller verilecek olup ayrıca sergiye 

katılan tüm öğrencilere, danışman öğretmenlere katılım belgesi takdim edilecektir. 

 

DERECESİ (ÖYKÜ TEMASI) ÖDÜLÜ 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 250 TL 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 150 TL 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 100 TL 

 

DERECESİ (KOMPOZİSYON TEMASI) ÖDÜLÜ 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 250 TL 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 150 TL 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 100 TL 

 

DERECESİ (ŞİİR TEMASI) ÖDÜLÜ 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 250 TL 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 150 TL 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 100 TL 

 

 

 

    UYGUNDUR 

 

         Servet Hasan KUŞ             Yusuf ADA 

       Proje Koordinatörü           Okul Müdürü 

 

 


