
TÜRKÇEMİZ KİRLENMESİN PROJESİ “İŞYERLERİMİZ TÜRKÇEMİZE 
SAHİP ÇIKIYOR YARIŞMASI” 

 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince hazırlanıp yürütülen 

‘Türkçemiz Kirlenmesin Projesi’ kapsamında Yunusemre Belediyesinin 

destekleriyle ‘İşyerlerimiz Türkçemize Sahip Çıkıyor Yarışması’ düzenlenmiştir. 

Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş ‘’Bugün dilimiz iyi 

konuşulup yazılamamaktadır. Türkçemiz her geçen gün biraz daha 

bozulmakta ve cümle bozukluklarına hemen herkesin konuşmasında 

rastlanmaktadır.Dilimize karşı kayıtsızlık ve özenti, maalesef iş adamlarımızı ve 

esnafımızı da etkilediğinden üretilen mal ve ürünlerin isimlerinde, ticari unvan 

ve adlarda yabancılaşma süratle artmaktadır.Şehirlerimizin cadde ve 

meydanlarında dolaşıldığı zaman, mağaza ve işletmelerin isimlerinde nasıl bir 

dil kirliliği yaşadığımız rahatlıkla görülebilmektedir. ‘’Türkçemiz Kirlenmesin’’ 

Projesi ile Türkçemizi, yabancı dillerin ve teknoloji dilinin olumsuz etkilerinden 

korumak, yeni kuşaklar ve toplum tarafından doğru kullanılmasını sağlamak 

amacıyla, okul ve kurumlarımızda konu hakkında farkındalık yaratmak üzere bu 

projeyi uygulama ihtiyacı doğmuştur. Projeden hareketle toplumun her 

kesimine duyarlılık kazandırmak, farkındalık oluşturmak, yeni işyeri açan ve 

açmayı planlayan işyerleri için Türkçe isim kullandırmayı teşvik etmek amaçlı 

olarak bu yarışma düzenlenmiştir. Böylelikle Türkçe isim kullanan işyerlerinin 

sayısı artmış olacak, İşyerlerimiz Türkçemize sahip çıkarak üretilen mal ve 

hizmetlerde, mağaza ve işletmelerin isimlerinde yaşanan yabancı isim artışının 

azalmasına vesile olacaktır.’dedi. 

 
Yarışma Faaliyeti Paydaşları 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Yunusemre Belediyesi 

Yarışmaya Katılım ve Başvuru 

 

1. Yarışmaya Manisa Yunusemre ilçesi sınırları içindeki işletmeler müracaat 

edebileceklerdir. 

2. 01.01.2016-15.05.2017 tarihleri arasında açılmış olan Türkçe isimli işletmeler,işyeri 

ismini 15.05.2017 tarihine kadar Türkçe bir isimle değiştirmek isteyen işletmeler 

başvuru yapabileceklerdir. 

3.”İşyerlerimiz Türkçemize Sahip Çıkıyor” Yarışmasına başvurular 

turkcemizkirlenmesin45@gmail.com adresine, Ek-1 tablosu doldurularak 

mailto:turkcemizkirlenmesin45@gmail.com


gönderilecektir. Yarışma başvuru formuna  Yunusemre Belediyesi internet sitesinden 

ve zabıta müdürlüğünden,manisaarge internet sitesinden ulaşaşılabilecektir. 

 

 

 

                                        BAŞVURU BELGESİ                                                      Ek-1 

İşletme Ünvanı 

İş Yeri Tabela Resmi fotoğraflanıp buraya 

eklenecektir 
Tabela İsmi 

İletişim Adresi: 

Tlf: 

Mail: 

 

 

4. 15.05.2017 tarihine kadar gelen başvurular, Yunusemre Belediyesi resmi Web 

sitesinde 16/05/2017  -  22/05/2017 tarihleri arasında yayınlanarak, halk oylamasına 

sunulacaktır. Yapılan halkoylaması sonucunda en çok oyu alan 3 işletme belirlenip ilan 

edilecek ve  ödüllendirilecektir. 

 

Yarışma Faaliyet Takvimi 

 

Yarışmanın duyurulması Şubat 2017 

Başvurununturkcemizkirlenmesin45@gmail.com 

adresine yapılması 

Şubat 2017-15/05/2017 

Başvuruların halk oylaması süreci 16/05/2017  -  22/05/2017 

Oylamanın değerlendirilmesi-sonuçlar 23/05/2017  -24/05/2017 

Ödül Töreni 25/05/2017 

 

 

Türkçemizkirlenmesin facebook sayfasına yapılan etkinlikler eklenmiştir. 

 

mailto:turkcemizkirlenmesin45@gmail.com

