
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“yazıYORUM” 

FELSEFİ 
DENEME YAZMA YARIŞMASI 

ŞARTNAMESİ 
 

Bu şartname, 2018/2019 eğitim öğretim yılında Trabzon ili dâhilindeki tüm resmi ve 
özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak 

düzenlenecek olan ‘III.Felsefi Deneme Yazma Yarışması’nın usul ve esaslarını kapsar. 



 

 

“yazıYORUM” 
                     III.FELSEFİ DENEME YAZMA YARIŞMASI 

AMAÇLAR 
 

Türk Millî Eğitiminin Genel ve Özel Amaç ile Temel İlkeleri doğrultusunda Ortaöğretim 

öğrencilerinin; 

 Bilgi ve becerilerini kullanarak bilgi üretebilmelerini, 
 

 Özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirebilmelerini, 
 

 Hür ve engin bir dünya görüşüne sahip kişiler olarak yetişmelerini, 
 

 Yaratıcı düşünme ve araştırma yeteneklerini geliştirebilmelerini, 
 

 Felsefenin temel sorunları hakkında düşünebilmelerini, 
 

 Okuma, anlama ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmelerini, 
 

 Tutarlı düşünebilmelerini ve düşündüklerini temellendirebilmelerini, 
 

 Felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini, 
 

 Kendilerini ve çevrelerini sorgulayabilmelerini, 
 

 Konulara çok yönlü bakabilme tutumu kazanabilmelerini, 
 

 Felsefeyi yaşamı anlama ve anlamlandırma çabasında kullanabilmelerini sağlamak. 

 
 
 

YARIŞMA KONU ALANLARI 
 

 Felsefe Nedir? 

 Varlık Felsefesi (Ontoloji) 

 Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 

 Sanat Felsefesi (Estetik) 

 Toplum Felsefesi 

 Bilim Felsefesi 

 Ahlak Felsefesi (Etik) 
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YARIŞMANIN NİTELİĞİ 
 

Yarışma, tüm ortaöğretim seviyesi resmi ve özel kurumlarda eğitim gören öğrencilere 

düşünce adamlarının sözlerini içeren alıntıları; okuma, anlama ve yorumlayabilme, felsefi bir 

dille, felsefe kavramlarını kullanarak deneme yazabilme, tutarlı düşünebilmelerini ve 

düşündüklerini temellendirebilme becerilerini ölçmeyi 

amaçlamaktadır. 

 
 
 

 

YARIŞMAYA KATILIM 
 

 Trabzon İli dâhilindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 
 

öğrenciler (9,10,11 ve 12.sınıflar) bu yarışmaya katılabilir. 
 

 Yarışmaya aynı okuldan birden çok öğrenci katılabilir. 
 

 Bir önceki yarışmada ilk 3 dereceye giren öğrenciler bu yarışmaya katılamazlar. 
 

Katılsalar dahi ödül alamazlar. 
 

 Katılımcı okulun öğretmeni kendi okulundaki birden çok öğrenciye danışmanlık yapabilir. 
 

 Katılımcı okulların 18.04.2019 tarihine kadar ekli listedeki yarışma formunu 

doldurarak mail yolu ile argetrabzon@gmail.com adresine ve resmi yazı ile İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimine göndermeleri gerekmektedir. 
 

 Öğrencilerin yarışmaya katılabilmeleri için, belirtilen tarihe kadar okul idarelerine 

başvuruda bulunmuş olmaları ve yarışma tarihinde yanlarında kimlik belgesi 

bulundurmaları yeterlidir. (Kimliği olmayan öğrenci yarışmaya katılamayacaktır.) 
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YARIŞMANIN YAPILACAĞI TARİH VE YER 
 

“yazıYORUM”  Felsefi  Deneme  Yazma  Yarışması  28.04.2019  Pazar  günü, 

saat: 10.00’da   Ortahisar MTAL (Motorlu araçlar Lisesi) de yapılacaktır. 

 
 
 

 

YARIŞMANIN UYGULANMASI 
 

 Sorular (alıntılar) Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oluşturduğu öğretmen ve 

akademisyenden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanır ve yarışma günü 

sabahı yarışma merkezine ulaştırılır. 

 Yarışmada öğrencilere farklı düşünür ve/veya eserlerden seçilmiş üç alıntı verilir. 
 

 Yarışmacılardan, verilen alıntılardan biri üzerine felsefî bir deneme yazmaları istenir. 
 
 Yarışmanın Süresi 150 dakikadır. Bitiren öğrenci erken çıkma hakkına sahiptir. 

 
 
 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 Deneme yazıları Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oluşturduğu öğretmen ve 

akademisyenden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecektir. 

 Komisyonu oluşturan üyeler (jüri üyeleri) yazıları 100 puan üzerinden değerlendireceklerdir. 
 

 Her yazı jüri üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecektir. 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ   (Puanlama Esasları) 
 

 Felsefe dilini doğru kullanmadaki başarı, felsefenin temel problemleri ve kavramları hakkında 

bilgi (30 puan) 

 Özgünlük, bağımsız düşünebilme yeteneği (30 puan) 

 Tutarlılık, ileri sürülen tezleri destekleyen ya da çürüten kanıtlar ileri sürebilme (30 puan) 

 Seçilen konuyu, alıntıyı doğru olarak anlayabilme (10 puan) 

 
 

 

ONAY  VE UYGULAMA 
 

“III.Felsefi Deneme Yazma Yarışması” Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi Trabzon 

Valiliği’nin onayı ile uygulamaya konulacaktır. 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 
 

Son Başvuru Tarihi :  19/04/2019 mesai bitimine kadar 

Yarışma Tarihi/Saati :  28/04/2019 Pazar, saat:10.00 

Yarışma Merkezi : Ortahisar MTAL (Motorlu Araçlar Lisesi) 

Sonuçların Duyurulması : 13/05/2019 

 

 
Yarışma sonuçları 13/05/2019 tarihinde Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

trabzonarge.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 

trabzon.meb.gov.tr 

trabzonarge.meb.gov.tr 

trabzonmem@meb.gov.tr 

argetrabzon@gmail.com 

@trabzonarge 

@TrabzonMEM 

@Trabzon_ MEM 

@TrabzonArge 

http://www.trabzonarge.meb.gov.tr/
mailto:trabzonmem@meb.gov.tr
mailto:trabzonarge@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ 
 

Öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonunun değerlendirmeleri sonucu ilk 10 (on) 

dereceye giren katılımcı öğrenciler Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aşağıda 

belirtilen şekilde ödüllendirileceklerdir. 

 Birinci öğrenciye, 1000TL 

 İkinci öğrenciye, 750TL 

 Üçüncü öğrenciye, 500TL 

 4 ve 5. öğrenciye, 250TL 

 6 ile 10. arasındaki öğrencilere, Sürpriz Hediyeler 

 Katılımcı tüm öğrenci ve danışman öğretmenlere  teşekkür/katılım belgesi verilecektir. 

 Ayrıca ilk beş dereceye giren yazılar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi’nin 

trabzonarge.meb.gov.tr resmi web sitesinden yayımlanacaktır. 

 Ödül töreni: 2019 Mayıs-Haziran (Tören günü ve saati sonradan belirlenecektir.) 

 
Not: Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projeyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

“yazıYORUM” 
Koordinasyon Kurulu 

 

Mesut KAŞ : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü- Kurul Başkanı 

Yusuf ÇEBİ : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi- Kurul Üyesi 

İbrahim ŞAHİN : Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Müdürü-Kurul Üyesi 

Hilmi MUTLU : Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İ.H.L- Kurul Üyesi 

Mustafa KÜÇÜK : Felsefe Öğretmeni- Kurul Üyesi 

Okan OKUTAN : Felsefe Öğretmeni- Kurul Üyesi 

 

İletişim: İl MEM Ar-Ge Birimi:  0462 223 5552 / 12 
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