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ÖZEL DARÜŞŞAFAKA ORTAOKULU
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
14. “AHMET RASİM YAŞIYOR” KÖŞE YAZISI YAZMA YARIŞMASI

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN: Özel Darüşşafaka Ortaokulu
KURUM/ KURULUŞ
YARIŞMANIN KONUSU: Serbest
•
•
•

YARIŞMANIN AMACI:
Darüşşafaka mezunu Ahmet Rasim’in anısını yaşatmak
Öğrencileri çevrelerinde, ülkemizde, dünyamızda yaşananlar konusunda duyarlı kılmak
Ortaokul öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak

TÜRÜ: Köşe Yazısı Yazma Yarışması
HEDEF KİTLE: İstanbul İli Geneli, İstanbul'daki 6, 7. ve 8. sınıf öğrencileri
YARIŞMA TAKVİMİ:
• Başvuru Başlama Tarihi:
1 Mart 2021 Pazartesi
• Yazıların Son Teslim Tarihi:
14 Mayıs 2021 Cuma
• Yazıların Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilme Tarihi:
18 Mayıs-8 Haziran 2021
• Sonuçların Açıklanması:
11 Haziran 2021 Cuma

KATILIM ŞARTLARI:
Yarışmaya İstanbul’daki 6, 7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmelidir.
Yazılar word belgesinde 2,5x2,5 kenar boşlukları bırakılarak bir buçuk satır aralığı ve 12 puntoyla Arial yazı
karakterinde yazılmalıdır.
• Eserin kaydedildiği Word Dosyasına; Dosya Adı Olarak “Eserin Adı”, “Yazarın Adı Soyadı”, “Okulunun
Adı”, “Okulun Bulunduğu İl Adı” Mutlaka Yazılmalıdır
• Yazılar iki sayfadan fazla olmayacaktır.
• Her yarışmacı, yarışmaya tek bir yazıyla katılabilir.
• Her okul, yarışmaya en çok üç yazıyla katılabilir.
• Yazılar herhangi bir yerde yayımlanmamış, herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
• Yarışmacılar veli ya da vasilerinden izin yazısı almak zorundadırlar.
• Yarışmacıların yazılarının adları kendi adlarıyla birlikte doc veya docx. uzantılı kaydedip belirtilen e-posta
adresine eklenerek gönderilmelidir.
• Eserlerin içeriği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Miili Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin
Genel Amaçlarına uygun olarak yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmemelidir.
• Seçilen eserler, yarışmacının danışman öğretmeni tarafından değerlendirildikten sonra web sitesine
(www.darussafaka.k12.tr) yüklenmelidir. Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 ahmet.rasim.yarismasi@dek.k12.tr
adresine e-posta olarak gönderilecektir. (öğretmenin kurum e -posta adresi kullanılmalıdır.)
• 14 Mayıs 2021 Cuma günü başvuru sistemi kapatılacaktır.
•
•
•

YARIŞMA ŞARTLARI:
• Başvurular Darüşşafaka Eğitim Kurumları resmi sitesi (www.darussafaka.k12.tr) yarışma sayfasındaki
başvuru formu ile yarışma şartnamesine ulaşılarak gerçekleştirilir.
• Kişisel e- posta adresinden gönderilen eserler ve bireysel başvurular yarışmaya kabul edilmeyecektir. Seçilen
eserler, yarışmacının danışman öğretmeni tarafından değerlendirildikten sonra web sitesine yüklenmelidir.
Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 ahmet.rasim.yarismasi@dek.k12.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir.
(öğretmenin kurum e -posta adresi kullanılmalıdır.)
• Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni Ek-1 formu ile alınacaktır.
• Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan yapılacaktır.
• Yarışmaya katılımın yarışmacı için herhangi bir zorunluluğu söz konusu değildir. yarışma, katılımcıların
gönüllülük esasına dayanmaktadır.
• Rtkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.
• Yarışmanın online (çevrim içi) gerçekleşecek olmasından dolayı engelli öğrencilerin yarışmaya katılmasında
herhangi bir sakınca yoktur.
• Yarışma sonunda dereceye (ilk üçe) giren başarı belgesi/sertifika verilecektir.
• Öğrenciler tarafından online başvuru formuna eklenen eserlerin telif hakları, eser sahiplerine aittir.

Bu eserler, jüri/seçici kurul üyeleri dışında herhangi bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak
ve başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Yarışma sonunda dereceye (ilk üçe) giren eser
sahiplerinin velisinin açık rızasıyla, Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Darüşşafaka Cemiyeti
tarafından elektronik ortamda paylaşılmasına/web sitesinde yayınlanmasına ve kullanılmasına
herhangi bir karşılık beklemeksizin izin verildiği kabul edilecektir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:
• Eserler, seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Dereceye giren öğrenciler, Darüşşafaka Eğitim
Kurumları resmi sitesinde (www.darussafaka.k12.tr) duyurulacaktır.
Salgın sebebiyle ödül töreni
gerçekleştirilmeyecektir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
• Konu bütünlüğünün sağlanmış olması
• Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerinin kullanımına özen gösterilmesi,
• Konunun güncel olması
• Türün özelliklerine uygun bir anlatım kullanabilmesi,
• Açık, anlaşılır bir dille yazılması

• Türkçenin güzel kullanılması
Başvuru eserlerinin değerlendirmesi şartnamede yer alan kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yarışmanın
her aşamasında jüri kararları nihai olup sonuçlara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

• İLETİŞİM BİLGİLERİ:
www.darussafaka.k12.tr
• YAZIŞMA İÇİN:
ahmet.rasim.yarismasi@dek.k12.tr
• TELEFON NUMARASI:
0212 286 22 00/ Dahili 2128 (Akademik Koordinatör)
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU:
• H.Figen Sağanak, Gazeteci
• Hakan Güldağ-Gazeteci
• Doç.Dr. Feryade Tokan Şenol-Akademisyen
ÖDÜLLER:
• Birincilik Ödülü : Başarı Belgesi
• İkincilik Ödülü : Başarı Belgesi
• Üçüncülük Ödülü : Başarı Belgesi
Açıklama: Yarışmaya katılan eserlerin basın, yayın; sergileme vb. durumları eser sahibinin
izni alındıktan sonra Darüşşafaka Ortaokulu tarafından yapılabilir.
Eserler, herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.

