
“EĞİTİMDE ÖNCELİĞİMİZ” 

KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

Yarışmanın Amacı  

Madde-1 Dünya genelinde var olan ve çözümlenmesi doğrultusunda gelecek nesillere daha 
yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine farkındalık 
kazandırmak ve gençlerin Şanlıurfa yerelindeki bu problemlere çözümler üretmelerini 
sağlamak. 

Yarışmanın Konusu  

Madde-2 Gençliğin kaleminden gelecek nesilleri anlamak ve problemlere çözümler 
üretmelerini sağlamak, amacıyla “Eğitimde Önceliğimiz” konulu kompozisyon yazma 
yarışması düzenlenmiştir.  

Yarışmanın Kapsamı  

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde 
aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile 
yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.   

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar  

Madde-4  

a) Yarışmaya 15-25 yaş arası tüm gençler özgün içerikleri ile katılım sağlayabilirler.  

b) Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) mütevellisi, 
yönetimi, çalışanları, Genç ŞURKAV Kulübü üyeleri ve yarışmada görev alanlar ile 
bunların birinci derecede kan bağı olanlar ve hısımları yarışmaya katılamazlar. 

c) Yarışmacının başvuru şartlarını sağlanmadığı tespit edilmesi halinde, yarışmanın hangi 
aşamasında olursa olsun başvurusu geçersiz sayılacaktır.  

Eserde aranacak şartlar  

Madde-5 Yarışmaya katılacak kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır: 

a)  “Eğitimde Önceliğimiz” konulu kompozisyon işlenirken, “Eğitimde Önceliğimiz” 

nasıl olmalıdır, sorularına da cevap teşkil edecek şekilde yazılacaktır. 

b) Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır. 

c) Bilgisayarda Word formatında, A4 ebadındaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 
12 punto ve 1,15 satır aralıklı olarak yazılacaktır. 

d) En az 2 sayfa, en fazla 4 sayfa olacaktır.  

e) Yarışmaya katılacaklar ek’te yer alan “Taahhütname Formu” nu doldurarak 
imzalayacaklardır. 

f) Her katılımcı, yarışmaya en fazla bir (1) eserle katılabilecektir. 

 

 



Başvuru  

Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri;  

a) Yazılan Kompozisyon, taahhütname ve kimlik fotokopisi surkav@hotmail.com e-mail 
adresine gönderilecektir. (Kompozisyon üzerinde sadece rumuz belirtilecektir.)  

b) Eserlerin değerlendirilmesi ŞURKAV ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
oluşturulacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.   

c) Yarışmaya başvuranların, yarışmaya kabul edilip edilmeyeceklerinin belirlenebilmesi 
amacı ile göndermiş oldukları eser jüri tarafından değerlendirmesi yapılacaktır.  

d) Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarih ve saatinden sonra 
teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e) Dereceye giren yarışmacılar belirlendikten sonra ödül programının yapılacağı yer ve 
tarih hakkında www.surkav.org.tr sitesinden bilgilendirilecektir. 

Ödüllendirme ve ödül töreni   

Madde-7 Yarışmada dereceye giren eser sahiplerinin isimleri ve eserleri ŞURKAV ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünün web sayfalarında ilan edilecektir.  

Yarışma takvimi   

Madde-8 Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 

Başvurular 16 Nisan 2021 Cuma günü Saat 17.00’ye kadar  

Eserlerin Değerlendirilmesi 20-30 Nisan 2021 

Sonuçların Açıklanması (1.2 ve 3) 01 Mayıs 2021 

 

Diğer Hususlar  

Madde-9 Yarışmaya katılan eserler; 

a) Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir 
yerde yayımlanmamış olacaktır. 

b) ŞURKAV’a gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve bilimsel 
sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap, dergi, web sitesi ve haber 
sitelerinde yayımlanması halinde eser sahipleri tarafından herhangi bir hak iddia 
edilmeyecektir. 

c) Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul 
etmiş sayılacaklardır. 

d) Yarışmanın Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda yarışma kurallarını 
değiştirme hakkına sahiptir 
 

ÖDÜLLER  

Birinciye:   Tam altın 

İkinciye :    Yarım altın 

Üçüncüye:  Çeyrek altın 

mailto:surkav@hotmail.com
http://www.surkav.org.tr/


 

 

           EK:  

“EĞİTİMDE ÖNCELİĞİMİZ” 

KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI 

TAAHHÜTNAME 

 

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfınca düzenlenen ve konusu “Eğitimde 
Önceliğimiz” olarak belirlenen kompozisyon yarışması için yazdığım eserden telif ücreti 
talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserle ilgili 
tüm tasarruf hakkını Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfına devrettiğimi ve bu 
taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Tarih :  

 

KATILIMCININ 

ADI SOYADI  

T.C. KİMLİK NO  

RUMUZ  

TELEFON  

ADRES   

 

E-POSTA  

İMZA   

 

 

NOT: Taahhütname imzalanarak, tarandıktan sonra Kimlik fotokopisi ile birlikte 
gönderilecektir.   


