
“GELECEĞİME IŞIK OLUR MUSUN?”     

KOMPOZİSYON YARIŞMASI 

Yarışma Şartnamesi 

 

  Yarışmanın Konusu 

 

  “Öğrenciler, akademik ve sosyal hayatını planlayabilmek için onlara destek sağlayacak ve yol 

gösterecek nasıl bir Öğrenci Koçuna (danışman öğretmenin) ihtiyaç duymaktadır? Öğrencilerin 

gözünden ideal bir Öğrenci Koçunun özellikleri” kompozisyonun konusu belirlenmiştir. 

 

 

    

    Bu yarışma ilimizdeki lise öğrencilerinin “Öğrenci Koçluğu” hakkında farkındalıklarını artırmak 

ve kariyer planlamanın önemini vurgulamak amacıyla düzenlenmiştir. 

 

 

  Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak 

şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma 

takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

 

  Kompozisyon yarışmasına Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında 

öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilecektir 

 

  Yarışmaya katılacak öğrencilerin hazırladığı kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır: 

 

a. Eser özgün olmalı ve Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. 

b. Kompozisyon; Bilgisayarda word ortamında A4 boyutundaki kağıda (21cmx29,7cm), sayfa 

kenarlarında 2,5cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto 

karakter büyüklüğü ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır. 

c. Kompozisyon en az 1 en fazla 2 sayfa olacaktır. 

d. Her öğrenci yarışmaya sadece bir kompozisyonla katılabilecektir. 

e. Başvurular https://forms.gle/6hiTAkSr9xK54sLFA linki üzerinden gerçekleştirilecek olup 

hazırlanan kompozisyonlar burada bulunan forma yüklenecektir. 

 

 

https://forms.gle/6hiTAkSr9xK54sLFA


    Değerlendirme 

 

    Yarışmaya gönderilen kompozisyonlar Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  

oluşturulacak komisyonca değerlendirilecektir. 

 

Ödüllendirme 

 

    Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncüye Eğitim seti verilecektir.  

 

Yarışma takvimi 

 

Yarışma aşağıdaki tarihlere göre yürütülecektir.

 

       

Diğer Hususlar 

 

Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve 

herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. 

Eserin hukuki sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. 

 

Eser sahibi ve eserlerle ilgili bilgilerin yayımlanmasından herhangi bir hak iddia 

edilmeyecektir. 

 

Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş 

sayılacaklardır. 

Yazar sahiplerine yarışmaya gönderdikleri kompozisyonlar için herhangi bir telif ücreti 

ödenmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eserlerin Gönderilmesi                                           6 Aralık- 31 Aralık 2021 

Eserlerin Değerlendirilmesi                        3 Ocak – 10 0cak 2022 

Kazanan Eserlerin İlan Edilmesi                       12 Ocak 2022 



 

VELİ İZİN BELGESİ 

 

 

Velisi bulunduğum...........sınıfı..........nolu…………………………………………….isimli 

öğrencinin … / … / 20.. tarihinde/ … / … / 20.. - … / … /20.. tarihleri arasında planlanan 

..................................................................................................................................... yarışmaya 

katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm.  

 

 

 

… / … / 2021  

 

(İmza) 

Veli 

Adı Soyadı 

 

 

 

Adres :  

Tel :  

e-Posta: 
  



KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ ONAY FORMU 

Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 

(“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletmiş olduğunuz 

kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek, istatistiki 

bilgi toplamak ve aşağıdaki işlemlerin yapılması amacıyla verilerin kurumumuz tarafından 

işlenmesine açıkça rıza göstermektesiniz. Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak 

ticari teamüllerde kullanılmayacaktır.  

Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, İlçe Emniyet 

Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve 

kuruluşları ile kurum operasyonların yürütülebilmesi, müdürlüğümüze bağlı kurumlarla 

koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, personelimizin ihtiyaçlarının 

karşılayabilmesi ve/veya sözleşme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi 

saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, idari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması veya idari 

tedbir/kararların alınması amacıyla kurum yöneticilerine ve çalışanlarına, faaliyetlerini 

sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin 

söz konusu olduğu hallerde kadrolu olan yahut sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıs hukukçulara, 

denetim kurumlarına, müfettişlere, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili 

kamu kurumlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili 

kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla 

aktarılabilmektedir. 

Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu kurumumuza 

başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri 

varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca 

uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu 

düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 

kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme 

ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin 

neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme 

nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız 

mevcuttur. Bu hususta her tür iletişiminiz veya şikâyet ve başvuru haklarınız için gerekli bilgiler 

web sitemiz üzerinde bilgilerinize sunulmuştur. 

Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu olan kurumumuzun belirleyeceği yurtiçi veya 

yurtdışında bulunan 3. kişilere, işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen 

amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kurumumuz tarafından 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmış olan 

işbu bilgilendirme ve aydınlatma sonrasında kişisel verileriniz aşağıdaki açık muvafakatiniz ile 

toplanacaktır: 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Trabzon İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi 

konusunda bilgilendirildim. Bu kapsamda Kişisel Verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen 

hususlar dahilinde paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış 

ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum. 

 


