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1. YARIŞMANIN AMACI

Türkçemizi güzel konuşmak kadar güzel yazmak da önemlidir. İşte bu yüzden 
öğrencilerimizin güzel yazı yazmalarını teşvik edebilmek, edebi metinler ortaya 
koyabilmesini sağlamak, bu konuda potansiyeli olan öğrencilerimizin gelişimlerine 
katkıda bulunabilmek amacıyla “Yazar Lig” faaliyetini oluşturduk.

2. YARIŞMANIN KONUSU

Lise öğrencileri arasında Aralık (2020) – Ocak – Şubat ve Mart (2021) aylarında 2 
etap üzerinden gerçekleştirilecek “Yazar Lig” faaliyetinin konuları bir ay öncesinden 
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sitesinden ilan edilecektir. Belirlenen konu 
ekseninde yazılacak tüm öyküler yarışma kapsamında kabul edilecektir.

3. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

a) Yarışmaya Manisa Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî okullarda eğitim gören 
tüm lise öğrencileri katılabilecektir.

b) Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel 
Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal 
düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde 
hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye 
alınmayacaktır.

c) Başvuru sahipleri Yazar Lig faaliyetinin her bir etabına en fazla bir eser ile 
katılabilecektir.

ç) Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, 
ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

d) Yarışmada her bir etap için ilk 10’a giren öyküler bir e-kitapta toplanacaktır. 
Yarışmaya eser gönderen öğrenciler bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya 
katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Manisa İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul eder. Ayrıca yayımlanan eser için 
telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

e) Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla 
ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

f) Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na 
uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 
satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en fazla 5 sayfa 
olacak şekilde ve sayfaları da numaralandırarak (Sayfa numarası > Sayfanın sonu 
> Kalın numaralar 2 biçiminde) Word formatında hazırlayıp dijital ortamda EK-1 
Başvuru Formu ve Taahhütname ile belirlenen tarih aralıklarında 
yazarlig45@gmail.com adresine göndereceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları 
taşımayan eserler ile belirlenen tarih aralıklarından önce veya sonra gönderilen 
eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Tarihler internet sitemizden 
duyurulacaktır.)
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g) Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayacak, kişi bilgisi yerine rumuz 
kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer 
alacaktır. Her etap için farklı bir rumuz kullanılacaktır.

ğ) Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eserle ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
h) Başvurusunu  tamamlayan  her  katılımcı  kılavuzdaki  tüm  hususları  kabul  etmiş

sayılacaktır.
ı) İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri yarışmaya katılamazlar.
i) Faaliyet ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden 

duyurmak kaydıyla Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir.

4. YARIŞMAYA KATILIM TARİHİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1 1. Etap öykü konusunun web sitemizden ilanı 
  

15 Kasım 2020

2 Başvuru sahiplerinin eserlerini 1. etap için 
yazarlig45@gmail.com adresine göndermesi. 1 Aralık 2020 – 15 Ocak 2021

3 Yazar Lig Komisyonunun 1. Etap değerlendirmesi 16 Ocak 2021 – 31 Ocak 2021

4

1. Etap öykü yarışmasının sonuçlarının ve  
2. Etap öykü konusunun internet sitemizden ilanı

Başvuru sahiplerinin eserlerini 2. etap için 
yazarlig45@gmail.com adresine göndermesi.

1 Şubat 2021– 15 Mart 2021

5 Yazar Lig Komisyonunun 2. Etap değerlendirmesi 15 Mart 2021 – 1 Nisan 2021

6

Final sonuçlarına göre İlk 10’a giren öğrencilerin
dereceleri belirtilmeksizin alfabetik sıraya göre 
sitemizden ilanı, ismi belirtilen öğrencilerin ödül 

törenine katılabilmeleri için kurum 
müdürlüklerince veli ve kaymakamlık izinlerinin 

alınması.

2 – 5 Nisan 2021

7 Ödül Töreni 8 Nisan 2021 Perşembe

8 Final sonuçlarına göre İlk 10’a giren öğrencilerin
dereceleriyle birlikte sitemizden ilanı 9 Nisan – 12 Nisan 2021

mailto:yazarlig45@gmail.com
mailto:yazarlig45@gmail.com


5. YAPILACAK İŞLEMLER

Okullar (Liseler)

 Faaliyet takvimi doğrultusunda öğrencilerine gerekli duyuruları ve 

yönlendirmeleri yapmak.

 Öğrencilerin faaliyete katılmasını teşvik etmek.

 Faaliyet metninde belirtilen izinleri almak, bunları dosyalamak ve 

istenildiği takdirde ilgili birimlere göndermek üzere yıl sonuna kadar 

muhafaza etmek.

 Başta edebiyat öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmenlerimiz bu 

faaliyete katılma konusunda istekli olan öğrencilerine liderlik edeceklerdir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri;

 Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda okul müdürlüklerine 

gerekli duyuru yapılacaktır.

 Faaliyet kapsamında okulların yapması gereken işlemleri denetlemek.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünde;

 Faaliyet takvimine uygun olarak gerekli duyuru yapılacaktır.

 Faaliyet kapsamında gelen eserler İl Millî Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan 

komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 Faaliyet takvimine uygun olarak gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.

 Yazar Lig faaliyeti için oluşturulacak İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 

tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda il genelinde her etapta ilk on 

dereceye giren eserler belirlenecek, faaliyet finalinde toplam yirmi eserin e-

kitap haline getirilmesi sağlanacaktır.



6. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI

 İl Millî Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecek Müdür Yardımcısı/Şube 
Müdürü başkanlığında bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, bir Türkçe 
öğretmeninden olmak üzere konu ile ilgisi bulunan diğer branş öğretmenlerinden, 
yazarlar ve ilgili alan akademisyenlerinden oluşan en az 4 kişilik komisyon 
oluşturulacaktır.

 İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyelerine eser sahibinin kimliğini 
açıkça ortaya koyan bilgi ve belge kesinlikle verilmeyecektir.

 Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda inceleme ve 
değerlendirme komisyonları gerekli önlemi alacaktır.

 İnceleme ve değerlendirme komisyon üyeleri kendilerine gelen eserleri EK-2 
Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir.

 Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik 
ortalaması alınarak EK-3’e göre hesaplanacaktır.

 İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlar nihai karar olup 
itirazlar işleme alınmayacaktır.

7. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Madde 4’te belirtilen takvim üzere sonuçlar https://manisaarge.meb.gov.tr/ adresi 
üzerinden ilan edilecektir.

8. ÖDÜLLER

İki etabı da kapsayan final değerlendirmesi sonucunda verilecek ödüller:

1. Yazar: Kablosuz Hoparlör (Preo) ve sembolik şampiyonluk kalemi 

2. Yazar: Kablosuz Mouse (Logitech)

3. Yazar: Halil İnalcık Kitap Seti (3 kitap)

4. Yazar:  Jüri Özel Ödülü – İlber Ortaylı Türklerin Tarihi I - II

Dereceye girenlere, ödül töreniyle ilgili bilgiler İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 
tarafından bildirilecektir.

https://manisaarge.meb.gov.tr/


EK-1

T.C.
MANİSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“Manisa Her Yerde Okuyor” Projesi
“Yazar Lig” Faaliyeti

Lise Öğrencileri Arası Öykü Yarışması

BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME

T.C. KİMLİK NUMARASI
ADI-SOYADI
DOĞUM TARİHİ
BAŞVURU YAPILAN İLÇE
OKUL ADI
CEP TELEFON NUMARASI
E-POSTA ADRESİ
RUMUZ ADI

Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminin “Manisa Her Yerde Okuyor” projesi 

kapsamında düzenlediği “Yazar Lig” faaliyeti “Lise Öğrencileri Arası Öykü Yarışması Şartnamesi” 

tarafımca okunmuş olup yarışma için hazırladığım eserin tarafımca yazıldığını, eserin telif haklarının 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereği Manisa İl Millî Eğitim 

Müdürlüğüne telif ücreti talebimin olmadan geçeceğini, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana 

ait olacağını beyan ve taahhüt ederim.

Tarih/İmza

Adı-Soyadı

Ek: Öykü Metni (… sayfa)

NOT: Bu form dijital ortamda imzasız şekilde doldurulup, ekleri ile birlikte yazarlig45@gmail.com 
adresine gönderilecektir. Ancak eseri en iyi 20 öykü arasına girmiş yazarlardan ıslak imzalı şekildeki 
formunu okul müdürlüklerine teslim etmeleri istenecektir.
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EK-2

T.C.
MANİSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“Manisa Her Yerde Okuyor” Projesi
“Yazar Lig” Faaliyeti Lise Öğrencileri Arası Öykü Yarışması

İL/İLÇE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYON ÜYESİ
DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİNCİ BÖLÜM

RUMUZ ADI

İKİNCİ BÖLÜM

SIRA ESER DEĞERLENDİRME KISTASLARI PUAN DEĞERİ ALDIĞI PUAN

1
Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni, 
ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, 
dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve 
noktalama becerisi )

25

2 Özgünlük ve edebi nitelik 25

3
Üslup ( Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun 
başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni 
oluşturma)

25

4 Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği 25

                                                        ALINAN TOPLAM PUAN

Not: Aynı rumuzu kullanan kişilerin olması durumunda inceleme komisyonları gerekli önlemi alacaktır.



EK-3

T.C.
MANİSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“Manisa Her Yerde Okuyor” Projesi
“Yazar Lig” Faaliyeti Lise Öğrencileri Arası Öykü Yarışması

ESER İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
BİRLEŞTİRME FORMU

RUMUZ ADI

GENEL DEĞERLENDİRME

SIRA
ESER 

DEĞERLENDİRME 
KISTASLARI

Puan 
Değeri Başkan Üye Üye Üye

1

Türkçeyi kullanma gücü 
(Anlatılmak isteneni, 
ifade edebilecek doğru 
sözcükleri kullanabilme, 
dil bilgisi kurallarını 
uygulama, yazım ve 
noktalama becerisi )

25

2
Özgünlük ve edebi 
nitelik

25

3

Üslup ( Etkili bir 
başlangıç yapabilme ve 
uygun başlık koyabilme, 
anlaşılır bir anlatım 
düzeni oluşturma)

25

4
Öykü metninin temaya 
uygunluğu ve 
etkileyiciliği

25

Not: Aynı rumuzu kullanan kişilerin olması durumunda inceleme komisyonları gerekli önlemi alacaktır.

(*) Ortalama virgülden sonra iki basamak şeklinde hesaplanacaktır.


