13. ATTİLÂ İLHAN LİSELİ GENÇLER KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konusu
"Bilgi, mutluluğa zarar verebilir mi?"
Attilâ İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında,
tüm fikirler yelpazesinde, mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşarak onları sorgulamaya,
düşünmeye, Türkçemizi güzel kullanmaya ve kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmektir.

Katılım
- Ülkemiz içinde resmi/özel lise ve dengi okullarda okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda
bulunabileceklerdir.
- Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli
sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır.(örnek: kaptan2562)
- Katılımcıların Word formatında en az bir (1) tam sayfa ve en çok iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (11
punto karakter büyüklüğü esas alınarak) oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri ile birlikte ad/soyad,
yaşadığı şehir, okuduğu lisenin adı/sınıfı gibi bilgilerini içeren Katılım Formu, Veli İzin Belgesi ve Katılımcı
Aydınlatma ve Rıza Metni’ni eksiksiz olarak en geç 26 Şubat 2021 gönderi tarihini taşıyacak şekilde
düzenleyecekleri bir e-posta ile yarisma@aibskv.net adresine göndereceklerdir. (Eser gönderimleri ebeveyn ya
da okul e-posta adresinden yapılacaktır.)
- Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan, ekteki Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin
velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru e-postasında gönderilmesi gerekmektedir.
- Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Katılım Formu”nun eksiksiz doldurularak başvuru epostasında gönderilmesi gerekmektedir.
- Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisinden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı
KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları ekte yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve
Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen velinin bu belgenin altında yer alan onay
bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evraklarıyla birlikte başvuru sırasında göndermeleri
gerekmektedir.
Katılım için gerekli belgelere bu şartnamenin alt kısmından ulaşabilirsiniz.
- E-postanın konu bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile kompozisyon eserinin başlığı yazılmalıdır. Eserin ve

diğer başvuru evraklarının e-posta ile vakfımıza ulaşmasının ardından, bu e-postaya cevap olarak, işbu yarışma
şartnamesini içeren bir e-posta yarışmacıya gönderilecektir. Yarışmacı bu e-postayı, -tarafına gönderilen işbu
şartnameyi okuyarak- “Onaylıyorum” yazıp cevaplayacaktır. Cevap e-postasında yarışmacıya ulaşabileceğimiz bir
telefon numarası da belirtilecektir. (Sadece ebeveyn ya da okul telefon numarası) Şartname dışı başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
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- Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası

tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış
olması gerekmektedir.
- Engelli öğrencilerin yarışmaya ve finale kaldıkları takdirde jüri görüşmesine katılımlarının sağlanması için
gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. Engelli bir öğrencinin
finalist olması durumunda, şahsi yol ve otel konaklama masraflarına ek olarak bir refakatçisinin de yol ve otel konaklama
giderleri vakfımız tarafından karşılanacaktır.

Başvuru E-posta Ekinde Yer Alması Gereken Belgeler
Kompozisyon (Word formatında), Katılım formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından
imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni”
Ön eleme ve Değerlendirme Süreci
- Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Şubat ayı sonunda halk oylaması için “yarisma2021.aibskv.net” adresinden
internette yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıt kronolojisi sitedeki yayınlanma sıralamasını da
oluşturacaktır.
- Ad/soyad,meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi, yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme
adresinden oy gönderebilecektir. Bitiş tarihi 31 Mart 2021 saat 24:00 olarak tespit edilmiştir.
- Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylar tümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.
- Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde, rumuz ve eser başlığı belirtilerek beğeni
sıralamasında düzenlenmelidir. Az sayıda eser seçimi veya şartname dışı oylar geçersiz sayılacaktır.
- Oy gönderilerinin seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi / gönderi IP no’su vb, seçmene özel teknik
verilerinde, herhangi bir benzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit edilmesi durumunda doğrudan iptal yetkisi
yarışmayı düzenleyen kuruma aittir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkili kurulun teyit ve/veya
açıklama isteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamayan tüm oylar otomatik olarak geçersiz konumuna
düşürülecektir.
- Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 2 eser, aynı süreçte belirlenecek 8 eser ile beraber finale kalmış
sayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden bir sonraki yarışmacı finalistler grubuna
dahil edilecektir.
Finale kalan 10 eser, Nisan ayının ilk haftası www.tilahan.org ve yarisma2021.aibskv.net adreslerinden
kamuoyuna duyurulacaktır. Finale kalan eser sahipleri, en geç 16 Nisan 2021 tarihi saat 18:00’a kadar vakfımızı
0212 243 95 25 nolu numaradan arayarak ya da bilgi@aibskv.org adresine e-posta göndererek, kendilerine
ulaşabileceğimiz bir aile büyüğünün telefon numarasını (isim soyisim belirtilerek) bildirmek zorundadırlar.
Jüri kararı
- Finale kalan 10 yarışmacı, şahsi yol (otobüs,tren – kara ulaşım ücretlerini aşmayacak şekilde uçak-) ve otel
konaklama masrafları vakfımız tarafından karşılanmak üzere, 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde İstanbul’da, Doğan
Hızlan / Mehmet Eroğlu / Gülten Dayıoğlu / Doç.Dr. Kutsal Doğan / Nursel Duruel / Prof.Dr.Yakup Çelik/ve
Solmaz Özilhan’dan oluşan jüri önünde görüşmeye davet edilecektir. Mayıs 2021 dönemindeki pandemi
koşullarına göre, yarışmanın sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na danışılarak
gerekli önlemler alınacaktır.
Değerlendirme Kriterleri

-

Kompozisyon konusuna hakimiyet ve verilen konuyu zenginleştirerek işleyebilme, örneklendirebilme
becerisi
Ulusal ve evrensel değerler düzleminde yeni ve özgün fikirler üreterek geleceğe dönük düşünebilme
yeteneği
Öğrencinin yazdığı kompozisyonda öne sürdüğü fikirleri ve yazdığı eseri sözlü olarak anlatabilme
yeteneği
Dil ve anlatım kurallarına uyulması, Türkçeyi güzel kullanabilmek

Yarışmanın her aşamasında jüri kararları nihai olup, sonuçlara itiraz hakkı bulunmamaktadır.
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Ödüller
- Jüri kararı doğrultusunda birinciye 1500TL, ikinciye 1250TL, üçüncüye 1000TL para ödülü verilecektir.

Yarışma lise çağındaki gençlerimizde kompozisyon yazma kültürünün gelişimini desteklemek amacıyla bir
sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenmekte olup düzenleyen kurum tarafından herhangi bir ticari amaç
güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.
Yarışma ve ödül törenine ilişkin tüm giderler düzenleyen kurum tarafından karşılanmakta olup, seçici kurul
üyeleri de çalışmalarını gönüllük esasıyla yürütmektedir.
Yukarıda belirtilen katılım koşullarına uygun olarak yapılacak başvurular 7 Aralık 2020 tarihinde başlayarak 26
Şubat 2021 tarihine kadar kabul edilecek, jüri görüşmesi ve final 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde
düzenlenecektir.
Not : Seçilen eserlerin kitap olarak basılıp dağıtılması söz konusu olduğu takdirde, yapılacak proje
sözleşmelerinde yazarların telif hakları konusunda ailelerinden izin alınarak basım yapılabilecektir.

İletişim Bilgileri
İlgili Kişi: İsmail Sürücüoğlu
Adres: Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı – Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No:26 Kat:2
Taksim Beyoğlu- İstanbul
Telefon: 0212 243 95 25
E-mail (sadece bilgi için): bilgi@aibskv.org
Eser Başvuru E-mail Adresi: yarisma@aibskv.net

Geçtiğimiz yarışmalar ile ilgili detaylı bilgilere “ yarisma.aibskv.net ” adresinden ulaşabilirsiniz.
Tanıtıma katkınız için, yarışma şartnamesini http://www.tilahan.org adresinden de indirerek, çevrenize iletebilirsiniz.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı
Konu

: 84037561-821.05-E.16597673
: Attila İlhan Liseli Gençler
Kompozisyon Yarışması

12.11.2020

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: Genel Müdürlüğümüz evrak sisteminde kayıtlı 26.10.2020 tarihli ve 15566539
sayılı yazı.

Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından lise çağındaki gençlerin
sorgulama, araştırma ve kendilerini ifade yetilerinin geliştirilmesi için " Attila İlhan Liseli
Gençler Kompozisyon Yarışması" düzenlenmesi talebi, ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Duyurusuna http://ogm.meb.gov.tr/www/yarisma/kategori/19 linkinden ulaşılabilecek
olan ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun
olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve yürürlükteki diğer tüm
düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde,
denetimleri ilgili okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek
üzere, gönüllülük esasına göre yapılması ve etkinlik raporunun da
etkinlik
başvuru sahibi tarafından etkinlik bitimini takip eden 30 gün içerisinde
http://ogm.meb.gov.tr/www/etkinlik-rapor-formati/icerik/1033 bağlantısında yer alan
formata uygun olarak doldurulduktan sonra ogm.sosetk@meb.gov.tr adresine gönderilmesi
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Cengiz METE
Bakan a.
Genel Müdür
Ek: İlgi yazı ve ekleri
Etkinlik irtibat no : 0 (212) 243 95 25

Dağıtım :
Gereği :
B Planı
Attila İlhan Bilim
Sanat Kültür Vakfına

Bilgi :
Din Öğretimi Gen. Müdürlüğüne
Hayat Boyu Öğrenme Gen. Müdürlüğüne
Özel Öğretim Kurumları Gen.Müdürlüğüne
Mesleki ve Teknik Eğitim Gen. Müdürlüğüne
Özel Eğt .Ve Reh. Hiz. Gen. Müdürlüğüne

Adres: Atatürk Bulvarı 06648
Kızılay /ANKARA
Elektronik Ağ: ogm.meb.gov.tr
e-posta: ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

Bilgi için: Meltem ELMACI-Öğretmen
Tel: 0 (312) 413 57 02
Faks: 0 (312) 418 07 39

81bd-980d-364f-b283-8df4

kodu ile teyit edilebilir.

13.Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması Katılım Formu

Adınız, Soyadınız :
Doğum yılınız :
Cinsiyetiniz :
Okulunuzun adı :
Kaçıncı sınıftasınız? :
Okulunuzun açık adresi ve bulunduğu ilçe/il :

Okulunuzun telefon numarası :
Velinizin ya da ilgili öğretmeninizin adı, soyadı
(açık rızası olmak kaydıyla) :
Size ulaşabilmemiz için velinizin ya da ilgili
öğretmeninizin telefon numarası
(açık rızası olmak kaydıyla) :
Yarışmacı rumuzu:
Kompozisyon Eser Başlığı:

Lütfen bu formdaki tüm bilgileri doldurduğunuzdan emin olun.
Başvuru e-postanıza bu formla birlikte kompozisyonunuzu, veli izin belgenizi ve Katılımcı
Aydınlatma ve Rıza Metni’ni de e-posta ekine eklemeyi unutmayın.
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VELİ İZİN BELGESİ

Velisi bulunduğum ….………..…. ………..…….. isimli, …………………………………….
okulunda okuyan ,…… numaralı öğrencinin, Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından düzenlenen
13.Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması’na katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi
bildiririm.

Velinin Adı Soyadı:
Tarih:
İmza :

Adres: ………………………………………………………
Tel: ……………………………………

ATTİLA İLHAN BİLİM SANAT KÜLTÜR VAKFI
-AYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile
“Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar” hakkında tebliğ
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından hazırlanmıştır.
Kurumumuzca siz ve öğrencinize/yarışmaya katılan çocuğunuza ait görsel ve işitsel kişisel veriler
13.Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması kapsamında kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı
amacıyla 6698 sayılı kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının
alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yolla işlenecektir.
Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili
mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar / ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Söz konusu kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11‘inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” e göre Attila İlhan Bilim Sanat Kültür
Vakfı’nın Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No:26 Kat:2 Taksim Beyoğlu İstanbul
adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA ONAYI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme
yapılmıştır. Bu doğrultuda işlendiği belirtilen bana ve ……………………………………………………………..……….
okulunda/lisesinde öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum
……………………………………………………………………………………… isimli öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel
verilerimiz, 13.Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması kapsamında öğrencinin öğrenim
gördüğü eğitim kurumu dahil yarışmanın ve Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı’nın internet siteleri
ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına:

Onay veriyorum

Onay vermiyorum.

…. / …. / 20..
Velisinin / Birinci derece yakınının
Adı Soyadı:
İmzası:

