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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ŞİİR YAZMA 

YARIŞMASI  

(2021) 

Düzenleyen: 

Gaziantep Valiliği Koordinesinde Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Kategori: 

Edebiyat Yarışmaları, Kültür-Sanat (Yarışmalar Ortaokul 

ve Lise Öğrencileri arasında 2 kategoride düzenlenecek) 

Kapsadığı Şehir: Gaziantep 

Kimler Başvurabilir: 

 Gaziantep’teki Tüm Resmi ve Özel Ortaokul ve Lise 

Öğrencileri 

Başvuru Tarihi: 
30 Haziran – 12 Temmuz 2021 

Sonuç Açıklanma Tarihi: 
15 Temmuz 2021 

Ödüller: 

Dereceye giren her kategorideki ilk 3 (üç) öğrenci 

“Ankara Gezisiyle” ödüllendirilecektir. (TBMM– 

Anıtkabir -  Millet Kütüphanesi vb.) 

Yer: 
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Yarışma, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 

Gaziantep Valiliği Koordinasyonunda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecektir. 

 

1- AMAÇ 

▪ Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna kahramanca mücadele veren, vatan toprağımızı 

paha biçilmez kılan, bizlere hür bir yurt armağan etmek amacıyla gözünü kırpmadan canını 

feda eden, her karış toprağın diyetini kanıyla ve canıyla ödeyen, millet olarak var 

oluşumuzun, birlik ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin ölümsüz kahramanları olan aziz 

şehitlerimizin, bu asil ve örnek davranışlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. 

▪ Ulusumuzun evlatlarını hedef almış olan teröristlere karşı canlarını feda eden 

Şehitlerimizin, aziz hatıralarının yaşatılmasını sağlamak. 

 

 

2- YARIŞMANIN KONUSU: 

 

Gaziantep merkez ve tüm ilçe ortaokul ve liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizi; 

üzerinde yaşadığımız vatan toprağını korumak için canından geçen, bizlere hür bir yurt armağan 

etmek amacıyla gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimize duygularımızı ve 

minnettarlığımızı anlatan,“15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu şiir yazmak. 

 

3- TEKNİK KURALLAR: 

 

▪ Eserler, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır. Başvuru yapılan 

şiirin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî 

Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas 

ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde 

hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

▪ Yarışmaya başvurulan şiir;  Word belgesi formatında, A4 boyutunda, ‘Times New 

Roman’ yazı karakteri, 12 punto büyüklüğünde, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla, satır 

aralığı 1,5 olacak şekilde ve en fazla 20 mısrayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.  Başvuru 

sahipleri en fazla bir şiir ile yarışmaya katılacaktır. 

▪  Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler kabul edilmez.  



 

▪ Şiir yarışmasına sadece ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” temalı şiirler 

kabul edilecektir.  

▪ Başvuruda bulunan kişi, şiirin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve 

başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.  

▪ Ödüle aday şiirlerde kelime manalarının birbirini tamamlaması olmak üzere yazınsal 

duyarlılık ve değer aranacaktır.  

 

 

4- DİĞER HUSUSLAR: 

 

▪ Yarışma Ortaokul ve Lise öğrencileri arasında olmak üzere iki kategoride 

düzenlenecektir 

▪ Yarışmaya Gaziantep merkez ve tüm ilçe ortaokul ve liselerinde öğrenim gören tüm 

öğrencilerimiz katılabilir. Bir kişi birden fazla eserle yarışmaya katılamaz. 

▪ Yarışma başvurusu 30 Haziran 2021- 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında 

http://gaziantep.meb.gov.tr/  sayfasında yer alan başvuru formu doldurularak yapılacaktır.    

▪ 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerinde herhangi bir şiir yazma yarışmasında ödül 

almış öğrenciler yarışmaya katılamaz. 

▪ Dereceye giren eserler farklı yayın organların da yayınlanacaktır. 

▪ Yayımlanmayan diğer eserler herhangi bir telif ücreti ödenmeksizin yazarının ismi ile 

yayınlanabilecektir. 

 

▪ Yarışma sonuçları sosyal medya hesaplarımızdan ve Müdürlüğümüz ve Büyükşehir 

Belediyemizin web sitesinden duyurulacaktır. 

▪ Dereceye giren ilk 3 öğrencinin ödülleri 15 Temmuz 2021 tarihinde Demokrasi 

Meydanı’nda düzenlenecek törenle ilan edilecektir. 

▪ Eserler Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep 

http://gaziantep.meb.gov.tr/


 

Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği 5 kişilik bir komisyon tarafından 

değerlendirilecektir. 

▪ Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum tarihi itibari ile yaşı 

küçük olana verilecektir. 

▪ İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kendilerine gelen şiirleri şartnamede yer alan 

inceleme kriterlerine göre değerlendirecektir. Seçici Kurul’un değerlendirme sonucu 

katidir, sonuçlara itiraz hakkı yoktur. 

 

5- YARIŞMA ÖDÜLLERİ: 

 

Dereceye giren her kategorideki ilk 3 (üç) öğrenci “Ankara Gezisiyle” ödüllendirilecektir. 

(TBMM– Anıtkabir -  Millet Kütüphanesi vb.) 

 

Ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrenciler geziye yanlarında bir velisi ile 

gidebilecektir. 

 

6- ŞİİR DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

 

Şartnameye uygunluk  Temel kriterdir.  

Şartnameye uygun olmayan eserler 

değerlendirmeye alınmayacaklardır.  

Türkçeyi doğru kullanma  20 PUAN  

Bütünlük  20 PUAN  

Sözcük ve başlık uyumu  20 PUAN  

Yazım ve noktalama  10 PUAN  

Duygu ve anlamı ifade etmek  30 PUAN  

TOPLAM  100 PUAN  

 

 

 

 


