
 

 

 

 

 

 

 

OKYANUS KOLEJLERİ "CUMHURİYETİN KAZANDIRDIKLARI"  

KOMPOZİSYON YARIŞMASI 

 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında; Okyanus Kolejleri Ortaokulunda “Cumhuriyetin 

Kazandırdıkları’’ konulu kompozisyon yarışması düzenlenmiş olup yarışmaya ait bilgiler sizlere aktarılmak üzere 

sunulmuştur. 

Yarışmanın Konusu: Cumhuriyetin Kazandırdıkları 

Yarışmanın Amacı: 

 Öğrencilerde vatan sevgisi ve bilincini aşılarken Cumhuriyetin önemini kavratmak 

 "Cumhuriyetin Kazandırdıkları" konusunu araştırırken cumhuriyet kavramının ne olduğunu belletmek 

 Cumhuriyetin değerini ve devamlılığını içselleştirmek 

Yarışmanın Kapsamı: Bu şartname, amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak 

şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

Yarışmanın Dayanağı: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

Yarışmaya Katılacaklar: Okyanus Kolejleri ortaokul öğrencileri 

Yarışmaya Katılım Şartları: Okyanus Kolejleri 5.,6.,7. veya 8.sınıflarında öğrenci olmak. 

Eserde Aranacak Şartlar: 

 Kompozisyonda "Cumhuriyetin Kazandırdıkları" işlenecek. 

 Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır. 

 Bilgisayarda word formatında, A4’e, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak 

yazılacaktır. 

 Eserin yazımı iki sayfayı (A4) geçmemelidir. 

 Her öğrenci, yarışmaya bir(1) eserle katılabilecektir. 

 Eserler yarismaokyanusu@okyanuskoleji.k12.tr mail adresine gönderilecektir. 

Başvuru: Yarışmaya katılacak eserleri, ilk aşama için kampüs Türkçe zümresi öğretmenleri değerlendirip 

kampüste ilk üçe giren öğrencileri Okyanus Kolejleri Türkçe Bölüm Başkanlığına iletecektir. Yarışmanın ikinci 

aşamasında; Okyanus Kolejleri Türkçe zümre başkanlarından oluşan komisyon, kampüslerde ilk üçe giren eserleri 

değerlendirerek Okyanus Kolejlerinde ilk üçe giren eserleri belirleyecektir. Okyanus Kolejlerinde ilk üçe giren 

eserlere ödül verilecektir. 

Yarışma Takvimi 

Eserlerin yarismaokyanusu@okyanuskoleji.k12.tr 

mail adresine gönderilmesi. 
13-22 Ekim 2021 (saat 17.00 ye kadar) 

Kampüs Türkçe Zümre öğretmenleri tarafından 

kampüste ilk üçe giren eserlerin belirlenmesi 
23-24 Ekim 2021 

Türkçe zümre başkanları tarafından kampüste ilk 

üçe giren eserlerin Türkçe Bölüm Başkanlığına 

gönderilmesi 

25 Ekim 2021 

Yarışma komisyonu tarafından Okyanus Kolejlerinde 

ilk üçe giren eserin belirlenmesi 
26-27 Ekim 2021 

Dereceye giren eserlerin Okyanus Kolejleri web 

sayfasında ilen edilmesi ve ödüllerin gönderilmesi 
29 Ekim 2021 
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Değerlendirme Ölçütleri Puan Değeri 

Türkçeyi doğru kullanma, yazım ve noktalama 25 puan 

Konuya uygunluk, içerik 25 puan 

Özgünlük  25 puan 

Yazı planına uygunluk, kompozisyon kurallarına uygunluk 25 puan 

 

Ödüller 

Yarışmada 1.olan eserin yazarı öğrencimize; tablet 

Yarışmada 2.olan eserin yazarı öğrencimize; akıllı saat 

Yarışmada 3.olan eserin yazarı öğrencimize; airPods kulaklık 

 

Diğer Hususlar: Yarışmaya katılan eserler; 

 Kampüs Türkçe zümre öğretmenleri tarafından oluşan komisyon kampüsde ilk üçe giren eserleri 

belirleyecektir. 

 Okyanus Kolejleri Türkçe başkanlarından oluşan komisyon Okyanus Kolejlerinde ilk üçe giren eserleri 

belirleyecektir. 

 Eserler, yarismaokyanusu@okyanuskoleji.k12.tr resmi mail adresimize word formatında gönderilecektir. 

 Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde 

yayımlanmamış olacaktır. 

 Eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.  

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

 Gönderilen eserin en son sayfasında aşağıdaki bilgiler doldurulmuş olacaktır. 

Ek: 

Öğrencinin; 

Adı Soyadı 
 

Kampüsü 
 

Sınıfı ve Şubesi 
 

 

 

   

Okyanus Kolejleri Ortaokul Ana Bölüm 

Başkanlığı 

 


