
MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
“ GENÇ KALEMLER’İN DİLİNDEN 15 TEMMUZ ” ADLI HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 
YARIŞMA ADI: 
“GENÇ KALEMLER’İN DİLİNDEN 15 TEMMUZ ” 
 
YARIŞMANIN KONUSU: 
15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayların, 15 Temmuz gecesinin toplum üzerinde bıraktığı 
izlerin, 15 Temmuz şehitlerimizin, 15 Temmuz ve Demokrasi anlayışının Genç kalemler projesi 
kapsamında hazırlanan yarışma dâhilinde kaleme alınması ve hikâye türünde yazılan yazıların 
derecelendirilerek ilk 3 eserin ödüllendirilmesi. 
 
YARIŞMANIN AMACI: 
      Bilindiği üzere 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı kuvvetleri içerisinden askeri üniforma giymiş 
bir grup cuntacı terörist tarafından Türkiye Cumhuriyeti devletini, demokrasimizi ve milli iradeyi 
hedef alan haince bir darbe girişiminde bulunulmuş olup başta sayın cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde, hükümetimizin, güvenlik kuvvetlerimiz ile halkımızın kahramanca mücadelesi sonucunda 
bu kanlı girişim engellenmiş, milletimizin direnişi ile demokrasimiz kazanmıştır. Tarihe şanlı bir direniş 
olarak geçen bu mücadelede göğsünü siper eden şehitlerimizi anmak, hatırlamak ve hafızalara 
kazımak amacıyla Öğrencilerin bu konudaki duygu ve düşüncelerini yazma aracılığıyla ifade 
edebilmeleri ve yazılan eserleri okuyucularıyla paylaşabilmeleri için bir ortam oluşturmak ve 
öğrencilerimize onların yazma becerilerini ortaya çıkarmaları konusunda yardımcı olmak 
amaçlanmaktadır. 
 
DAYANAK 
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 
 
KATILIM ŞARTLARI 

1. Yarışma Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı bütün özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında 
okuyan öğrencilere açıktır. 

2. Yarışma “15 Temmuz “ konulu “hikâye” türünde yazı yazmayı içerir. 
3. Hikâyeler bilgisayarda A4 boyutundaki ölçülerden az 6 en fazla 16 sayfa olacak şekilde 12 

punto, 1,5 satır aralığıyla, Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. 
4. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin hiçbir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. 

Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, yazılan hikâyenin diğer bir yarışmada 
derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, ödül sahibinin ödülü iade etmesi 
gerekir. 

5. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş 
sayılır. 

6. Her yarışmacı yarışmaya en fazla 1(bir) hikâye ile katılabilir. Yarışmaya katılacak okullar 
birden fazla eserle başvurabilir. 

7. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır. 
8. Yarışmacı öğrencinin; adı ve soyadı, okulun iletişim bilgileri( açık adres, telefon, e-mail)yazılıp 

bir zarfa konularak üzerine de sadece rumuzu ekleyerek hikâyesinin yer aldığı büyük bir 
zarfın içine konulup hem mail yoluyla( arge48@meb.gov.tr) hem de posta yoluyla(Muğla İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Emir Beyazıt Mah. Dr. Baki Ünlü Cad. No:12/1 
Menteşe/Muğla) gönderilmelidir. 

9. Yarışmaya katılacak hikâyelerin 06.03.2017 tarihine kadar Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
gönderilmesi gerekmektedir. 

10. Eserler Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan yazı inceleme komisyonu 
tarafından 2 aşamalı olarak değerlendirilip ilk 3 eser ödüllendirilecektir. 



11. Yarışmaya katılmak üzere okulumuza teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi 
hiçbir hak iddia edemeyecektir. Ayrıca eser ile ilgili tüm yasal sorumluluğun öğrencinin 
kendisine ait olacağını eserle ilgili tüm tasarruf hakkını Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
devrettiğini kabul etmiş sayılır. Bu maddeyi kabul etmediğini bildiren, şerh düşen eserler 
değerlendirme dışı tutulacaktır. 

12. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 
olacaktır. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikâyeler kitap haline 
getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. 

13. Yarışma ikili eleme sistemine göre sonuçlandırılacaktır. 
14.  Yarışma sonuçları 03.04.2017 tarihinde açıklanacak, ödüller 14.04.2017 tarihinde Muğla’da 

verilecektir. 
15. Yarışma sonuçları, ödül töreni yeri, zamanı yarışma şartnamesinde yapılacak herhangi bir 

değişiklik müdürlüğümüz web sitesinde duyurulacaktır. 
16. Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

 
YARIŞMADA DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAK ESERLER 
 

Yarışmada aşağıda belirtilen hususlardan en az birini içeren eserler değerlendirmeye 
alınmayacaktır: 

 
-15 Temmuz içeriğiyle uyuşmayan yazılar 
-Hikâye türünün özelliklerine uygun yazılmayan yazılar 
-Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış yazılar 
-Başvuru tarihinden sonra gönderilen yazılar 
 
ÖDÜLLER 

1. Birincilik ödülü:3 gün ailesi ile birlikte tatil+ 1 tam altın 
2.  İkincilik ödülü: 1 yarım altın + tablet 
3. Üçüncülük ödülü: 1 çeyrek altın + kitap seti  

 
YARIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİ 

1. Yarışmanın Türkiye genelindeki bütün özel ve resmi ortaöğretim kurumlarına 
duyurulması 

2. Yarışmaya katılmak isteyenlerin eserlerini Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
belirtilen adreslere yollamaları 

3. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ülkemizin 81 ilinden gelen eserleri iki aşamada 
değerlendirerek ilk 3 eseri belirlemesi, duyurusunu yapması, dereceye giren 
öğrencileri yanında okul İdarecisi, bir öğretmeni ve ailelerinden bir kişinin refakatinde 
Muğla’ya davet ederek ödül töreninin gerçekleştirilmesi 

 
 İrtibat kişileri: 
 Tarık TÜFEKÇİ  : 0 505 265 74 78 
 M. Özlem KAVURAN : 0 553 620 84 39 
                                        


