
T.C. 

KARLSRUHE BAŞKONSOLOSLUĞU  

EĞİTİM ATAŞELİĞİ  

 

“15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİNİN ÖNEMİ” 

KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMANIN AMACI: 

 

Madde-1: “Milli Birlik ve Demokrasinin Önemi’’ konulu düzenlenecek Kompozisyon 

yarışması ile; 

a) Çocuklarımızın ve gençlerimizin demokrasi, millî birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, 

yurt savunması konularında farkındalığının artırılması,  

b) Geleceğin teminatı olan çocuklara ve öğrencilere, millî, manevi ve insan değerleri ile 

tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak,  

c) Öğrencilerde ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, devletine 

karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler 

olmaları konusunda farkındalık oluşturmak. 

 

 

YARIŞMAYA KATILACAKLAR: 

 

Madde-2: Yarışmaya, Baden bölgesinde yaşayan ortaokul-lise (12-18 yaş) öğrencileri 

katılabileceklerdir. 

 

ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR ve KATILIM ŞARTLARI 

Madde-3: Yarışmaya katılacak kompozsiyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır: 

1) Kompozisyon  “Milli Birlik ve Demokrasinin Önemi” konusunda olacaktır. 

Katılımcılar “Milli Birlik ve Demokrasinin Önemi”  konularında duygu ve 

düşüncelerini yazıya dökeceklerdir. 

2) Eserler, Türkçe’nin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.  

3) Bilgisayarda Word formatında, A4 boyutundaki kâğıda, Times New Roman 

yazı türü ile 12 punto yazılacaktır veya istenmesi halinde el yazısıyla mavi 

tükenmez kalem ile çizgisiz A4 kâğıdına yazılacaktır. 

4) Eğitim Ataşeliğine gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve 

bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap, dergi, internet 

ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir. 

5) Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları 

kabul etmiş sayılacaklardır. 

6) Yarışmaya gönderilecek eserler iki (2) sayfayı geçmeyecektir.  

7) Katılımcılar eserin üzerine rumuz (takma ad) yazabilirler ancak eser üzerine 

katılımcının adı-soyadı yazılmayacaktır.  

8) Her katılımcı, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir. 



9) Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış 

veya herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Kopya eserlerin 

yasal sorumluluğu katılımcıya aittir. 

10) Yarışmaya katılanlar, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu 

taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği 

anlaşılanların eserleri yarışma dışı bırakılır.  

11) Eser Değerlendirme Komisyonu’nda yer alacak üyelerin birinci derece yakınları 

yarışmaya katılamazlar. 

12) Yarışmaya gönderilen eserlerin özü bozulmadan komisyon üyelerince gerekli 

görüldüğü takdirde editörlük çalışması adı altında değişiklik yapılabilir. 

13) Yarışmaya başvuracak katılımcıların, yarışmaya gönderecekleri eserlerini 

yarışma takviminde belirtilen son katılım tarihine kadar tarayıcıda tarayarak ve 

Ek-1’i imzalayarak karlsruhe@meb.gov.tr e-posta adresine veya Türkisches 

Generalkonsulat Referat für Bildungswesen, Rintheimerstr. 82, 76131 Karlsruhe 

adresine posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

14) Yarışmaya katılacak eserler için ekte yer alan ve katılımcı bilgilerinin yer aldığı 

Taahhüt Formu doldurularak imzalanacak ve eserle birlikte gönderilecektir. 

15) Taahhüt Formuyla birlikte gönderilmeyen eserler değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

16) Son teslim tarihinde gönderilmeyen ya da verilen adreslere ulaşmayan eserler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

17) Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş 

sayılacaklardır.  

 

YAPILACAK İŞLEMLER 

Madde -4: Yarışma ile ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir: 

a) Yarışma takvimine uygun bir şekilde gerekli duyuruların ve rehberliğin yapılması 

b) Karlsruhe Eğitim Ataşeliği tarafından “Eser Değerlendirme Komisyonu”nun 

oluşturulması ve başvuruların bu kurul tarafından değerlendirilmesi. 

c) Dereceye giren eserlerin Ataşeliğimizin ait web sayfalarından ve sosyal medya 

hesaplarından duyurulması  

d) Ödül töreni  

 

DEĞERLENDİRME 

Madde-5: Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirilmesi, Karlsruhe Eğitim Ataşeliği 

tarafından Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenlerinden oluşturulan 3 kişilik bir komisyon 

tarafından yapılacaktır. “Eser Değerlendirme Komisyonu” üyeleri eserleri, konuya ve türe 

uygunluk, Türkçeyi kullanma gücü, duygu ve düşünceleri ifade etme becerisi, kurgu becerisi, 

yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, estetik bakış, başlık, plan, imla ve noktalama gibi 

özellikleri esas alarak değerlendireceklerdir. 

 



Ödüllendirme ve Ödül Töreni:  

Madde-6: Yarışmada komisyonun değerlendirmesi sonucu dereceye giren ilk üç (3) eser başarı 

belgesi ve “Tablet Bilgisayar” ile ödüllendirilecektir. Değerlendirme sonucunda aynı puana 

ulaşan eserler olursa eserler o dereceyi paylaşacaklardır.  

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri 15 Temmuz 2021 tarihinde Karlsruhe Başkonsolosluğu 

tarafından düzenlenecek törende sahiplerine verilecektir. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Madde 7: Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 

 

 YARIŞMA SÜRECİ  TARİH 

1 Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması 2 Haziran  2021 

2 Eserlerin Eğitim Ataşeliğine Son Gönderilme Tarihi  2 Temmuz 2021 

3 Değerlendirme Komisyonunun tarafından eserlerin seçilmesi 

ve sonuçların duyurulması 

7-13 Temmuz 2021 

4 Ödül Töreni 15 Temmuz 2021 

 

a) Not: Korona tedbirleri kapsamında gerektiğinde yarışma tarihleri veya ödül töreni 

tarihlerinde değişiklik yapılabilecektir. 

Madde-8: Bu yarışmanın tüm aşamaları Karlsruhe Eğitim Ataşeliği tarafından oluşturulan 

komisyon ile yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EK-1: 

“15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİNİN ÖNEMİ” 

KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

TAAHHÜTNAME 

 “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri çerçevesinde T.C. Karlsruhe 

Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen ve konusu “Milli Birlik ve 

Demokrasinin Önemi” olarak belirlenen kompozisyon yazma yarışması için yazdığım eserden 

telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, 

yazımla ilgili tüm tasarruf hakkını T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği ‘ne 

devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan 

ve taahhüt ederim.  

                                                                                                               Tarih: 

                                                                                                               İmza: 

 

                                                                                                       Ad- Soyad : 

NOT: 

Yazılan kompozisyonların ön sayfasında hiçbir şekilde öğrencinin adı, soyadı veya 

tanınmasına imkân tanıyacak bilginin yer almaması gerekmektedir. 

 

Yarışmaya Katılan eserin arkasına eklenecek olan öğrenci tanıma formu: 

ÖĞRENCİNİN 

Adı, Soyadı:  

T.C. Kimlik No veya Mavi Kart No  

Katıldığı Şehir:  

Okulu, Sınıfı:  

Ev Adresi:  

Cinsiyeti:  

Telefon  

E-Mail:  

  

 


