
 

 

 

  

 

OKYANUS KOLEJİ BEN DE YAZAR’IM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

AMAÇ  

Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine 

göre kendilerini geliştirmelerine, milli ve manevi değerleri benimsemelerine, mesleğe ve 

geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, dili etkili kullanabilmelerine, 

düşünme becerileri kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla bu yarışma 

düzenlenmiştir.  

 

DAYANAK  

08.6.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 

İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği  

 

Düzenleyen Kurum: Okyanus Koleji  

 

YARIŞMA ŞARTLARI  

• Okyanus Koleji öğrencilerinin katılabileceği bir yarışmadır.  

• Dışarıdan katılım söz konusu değildir.  

• Sadece ortaokul kademesinden (5,6, 7, 8) öğrenciler bireysel olarak katılabilir.  

• Yazılan eserlerin içeriği belirlenen aylık temalardan olmalıdır.  

• Belirtilen konunun dışına çıkan eserler değerlendirilmeyecektir.  

• Yarışmaya katılacak öğrenciler eserlerini her ayın 25’inde mesai bitimine kadar Türkçe 

öğretmenine teslim etmelidir. 

• Kazanan öğrenciler ayın ilk haftası internet sitesinden duyurulacaktır.  

• Yarışmaya bir öğrenci birden fazla eserle katılabilir.  

• Eserler Türkçe öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir.  

• Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayınlanmamış, başka bir yarışmaya veya 

herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.  

• Eserlerin alıntı veya kopya olmaması gerekmektedir.  

• Değerlendirmeler özgünlük, kurgu, üslup, türe uygunluk, Türkçenin doğru kullanılması 

gibi kriterlere göre değerlendirilecektir.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESER YAZIM ŞEKLİ  

• Eserler en az A4 kâğıdını dolduracak, en fazla ise arkalı önlü bir A4 kâğıdını dolduracak 

şekilde olacaktır.  

• Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır.  

• Paragraf başları soldan girintili, paragraflar iki yana yaslı, tek sütun biçimde 

düzenlenecektir.  

• Sayfa yapısı “Word” menüsünden “Normal” olarak ayarlanacaktır.  

 

YARIŞMA KONULARI 

EKİM 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiir yazınız. 

KASIM  

Enerji tasarrufu ile ilgili bir haber metni yazınız. 

ARALIK  

Alaaddin’in Lambasından çıkan cin size 3 dilek hakkı verse ne dilerdiniz? Masal türünde 

yazınız. 

OCAK  

Size göre hangi meslek daha iyidir? Makale türünde yazınız.  

ŞUBAT 

Yüz yıllık bir çınar olsan tavsiyelerin neler olurdu? Sohbet türünde yazınız.  

MART 

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’ e bir mektup yazınız. 

NİSAN  

Türkiye’ye ziyarete gelen bir turistsiniz. Türkiye’de üç ay kaldınız. Bu süre içerisinde gezip 

gördüklerinizi anlatan bir gezi yazısı yazınız. 

MAYIS  

Kimseye “hayır!” diyemeyen birinin bir gün boyunca başından geçenleri anlatan bir hikâye 

yazınız. 

 

ÖDÜLLER  

Sınıf düzeyinde dereceye giren öğrencilere 20 okyanus yıldızı verilecektir.   

 


