
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” TEMALI

KOMPOZİSYON VE ŞİİR YARIŞMASI

TALİMATI

1.  Yarışma,  kompozisyon ve  şiir alanlarında,  “Peygamberimiz  ve  Vefa  Toplumu”  teması  ile

gerçekleştirilecektir. 

2.  Yarışmaya  sadece  örgün  eğitim-öğretime  devam  eden  ortaokul  ve  lise  öğrencileri

katılabileceklerdir.  Ortaokul  öğrencileri  Kompozisyon,  Lise  Öğrencileri  Şiir  yarışmasına

katılabileceklerdir. Bir öğrenci sadece bir alandan ve en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.

3. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir. Başvurular Çayeli İlçe Müftülüklerine bireysel

olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

4. Her iki kategori için tek bir değerlendirme komisyonu kaymakamlık oluru ile oluşturulacaktır. 

-İlçe Müftüsü başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden kompozisyon ve şiir alanından

iki (2) uzman personel, bir (1) ilçe vaizi, tercihen alanla ilgili bir (1) din görevlisi ve erkek-kadın ilçe

gençlik koordinatörleri olmak üzere toplamda yedi (7) kişi yer alacaktır. 

5. Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci olduğunu belirten belgeyi ve T.C. Kimlik

Kartını  yanlarında  bulunduracaklardır.  Ayrıca  her  bir  öğrenci,  velisi  tarafından  imzalanmış  “Velisi

bulunduğum …………….. ‘nın Müftülüğünüzce düzenlenen kompozisyon/resim yarışmasına katılmasına

adının ve eserinin Diyanet İşleri  Başkanlığı’nca internet ve sosyal  medyada yer almasına, eserinin

basılarak yayınlanmasına muvafakat ederim” şeklindeki belgeyi Müftülüğe teslim etmek zorundadır. 

6.  Eserlerde  siyasi  mesajların  bulunmaması,  ahlak  kurallarına  uygun oluşu  ve  bir  ticari  markanın

reklamını yapmaması vb. hususlar dikkate alınmalıdır. 

7. Kompozisyon alanında yarışmaya katılan eserler için;

a)  “Peygamberimiz  ve Vefa Toplumu”  teması  ile  bağlantılı  ve  özgün olması,  alıntılar  için  kaynak

gösterilmesi beklenmektedir. 

b) Eserin Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak, tercihen elektronik ortamda, times new roman

fontuyla,  12 punto ile  yazılması  istenecek,  ancak el  yazısı  ile  yazılmış  eserler  de yarışmaya kabul

edilebilecektir. 

c)  Eserin  yazılı  olduğu sayfanın (birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanın)  sol  üstüne

öğrencinin  adının,  soyadının,  iletişim  bilgilerinin  ve  öğrencisi  olduğu  ortaokulun  adının  yazılması

şarttır.

d) Katılımcılar eserlerinin  özgün olduğunu, daha önce benzeri  bir  yarışmaya katılmamış olduğunu

kabul etmiş sayılırlar. 

e) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

1 Konuyu kompozisyon ile ifade edebilme gücü 20 Puan

2 Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü 20 Puan

3 Kullandığı dilin akıcılığı 20 Puan

4 Kompozisyonda özgünlük 20 Puan

5 Türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluk 20 Puan



8. Şiir alanında yarışmaya katılan eserler için;

a) Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” teması ile

bağlantılı olması beklenmektedir. 

b)  Eserin Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak, tercihen elektronik ortamda, times new roman

fontuyla,  12 punto ile  yazılması  istenecek,  ancak el  yazısı  ile  yazılmış  eserler  de yarışmaya kabul

edilebilecektir. 

c)  Eserin  yazılı  olduğu sayfanın (birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanın)  sol  üstüne

öğrencinin  adının,  soyadının,  iletişim  bilgilerinin  ve  öğrencisi  olduğu  ortaokulun  adının  yazılması

şarttır.

d) Katılımcılar eserlerinin  özgün olduğunu, daha önce benzeri  bir  yarışmaya katılmamış olduğunu

kabul etmiş sayılırlar.

e) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

1 Konuyu şiir ile ifade edebilme gücü 20 Puan

2 Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü 20 Puan

3 Kullandığı dilin akıcılığı 20 Puan

4 Şiirdeki özgünlük 20 Puan

5 Türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluk 20 Puan

Çayeli İlçe Müftülüğü


