
Savı : 999I0073-.105.0l-
Konu : Maka]e Yanşıııası

llgi

l]k:
l. Yarışııa şartnanıesi (.t sa},ta)
2. Yarışn,ıa alişi (İngilizeı.,) ( l sa},t'a )

-1. Yarışmı aiişi (Türkçe) ( l sa},ta)
.1. Başvuıu li,ırmu (2 sayfa)

T.C.

ŞiŞLı KAYMAKAMLIĞI
t"M\' Özcl lşık Lisesi Mütliirlilğü

.l6
2li,0l ,2()2{)

Okuluınuzca Yapılması planlanan "İstınbul OkulIar arası Mıkalc Yarrşması'' ile ilgili
şartnanre. afiş ve başvuıu tbrmu ekte suırtünıuştur. [3u kapsanıda:

l. YaııŞma: l"ürkil'e L'unıhuı'il'eti Aııavasası ı,e iırsan hakları alııırıııdııki uluslııraı.ası
siizleŞnıeler başta olııak üzere 6698 sal,ılı Kişisel Verilcrin Korunınası l]akkındaki Kanunile i'ürürlükte oları tlin vasa| düzenlemeler ı,e politika belgelerine rırguıı olırak
yapılacaklır.

2. Kaıılımcılardaıı kişisel ,eriler (1'.C. No. telelbn. adres. e-posta r.s.) istenııeı,ecektir.
.1. Öğrencilere okul aracılığır.la ulaşılacaktır,
{. ll)anışman öğretmeııleriı,ı tle e-ptısta ,e teletbııu iıçık rızısı i]e istenecekıir.
S. Yarışııa: ücretsiz olarak 1,apılacakıır.
6. YarıŞnıa; Bakanlığın_tıirden çok birimini ilgilendirdigi için l ııluslararası <lüzenlendigi için

Yenilik ve Eğitim -t'eknolojileri 
Genel Mü<iürlüğiine aysc.meb.gov.tr adresi üzerinden

müracaat yapılmıştır,
7. Yarışİna: sııdece bir eğitim (:jğretim \.ılInı (20l9-]020) kapsaınaktadır,
li, YarıŞma ile lıerhangi bir kiŞi. kuruın. kuruluş- tirma. ı,ırırrka reklaırıı ı.cva taııttInrı

1,apı |ınavacak ıır.
9. yarışı-ııa soı]ucu örla,v-iı cıkan kaıılımcı eserleriniı telil hakkı eser sahibine ait olacaktır.

l']scrlerin hiÇhir Şekilde sahibjııdcn iziı-ı iılıı,ııııadaır l,ıasım. r.al,ııı.ı ı,c paylaşıını
vapılınavacaktır.

Il}, \'abancl diIde tılan doküııranlar 'lürkçğ 
tğrcü!-ü-üesi ektc g(indctilıııişıir. Heıhangi lıiı ihıilıl,

vukııtıı,ıdıı telcürne metin esııs alınagııktır.
l l, YarıŞnıa esnısıı]da öncelikle eğitim öğı,etiıniıı aksatılıııanıasına dikkat edilecektir.
l2. Yarışmal,a katılım gönüllii|ük csasına göre sağlanacakrır.
1.1. Ona1, alınacak ı.arışıııanın kapsan.ıı dışına çıkıİınavacakıır.

Gerekli izin vc ona)ııı rerilmesini arz ederim.

ŞİŞI_i iı.Çt, Mil.:.i ü]Ğil İM MüDüRı_üĞLJNl,
(Özel Öğretinı Kurum]arı B('lilınii)

a) Milli Eğitim Bakaıılığı ljğitim Kurtıııları Sosyal lıtkhılikler Yöıretııeliği
b) MliB Yenilik ve l,)ğitim 'l'eknok,ı jileri (ienel lVtüdürlilğünün 22.08.20l7 tarihli r.e

20l 7125 sayılı genelgesi.
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özıı, pırv ışıx ı.İsosi ııüoünı-üĞü
isrıNsuı OKULLARARASI MAKALE vARIşMASI

şınrN,ıı,ıEsi

Türü
AIt Tür
Adı
Konusu
İletişim Telefon
İletişim e-posta adresi
iletişim Adresi
ücret Durumu
Amacı

Hcdef Kitle

Katılımcı Kapsamı
E*inliğin Tarihi
Etkinliğin Yapılacğı Ycr
Etkinliğin Yapılacağı Ycrin Adresi
Odül Miktan

Başı,uru Başlama Tarihi
Başruru Bitiş Tarihi
Başvuru Yen

Sonuçlann Açıklanacağı Yer
Ödül Töreni Tarihi
ödııj Toreni yeri
Yanşma Şartlan

Teşvikil,e Cad. No: 6 34365 Nişantaşı-Şişli /iSTANBUL
En Yaratıcı Çalışma. En Bilimsel Çalışna ve En İvi Araştırma
Çalışması Kristal Plaket / Kitap Hedive Çeki

Yan şma
Makale Yanşması
İstanbul Okullararası Makale Yanşması
Araştırma. makale vazma ve topluluk önünde sunma
(02|2) 233 |2 03

u(a fmvisik.kl2
Teşvikive Cad. No: 6 34365 Nişantaşı_Şişli /iSTANBUL
Ucretsiz
Öğrencilerin duşünmclİnne, sorgulamalanna. bilgive enşmelerine,
farklı disiplinlerle ilişki kurmalarına imkarı sağlal,arak onlan
araşürma teknikierinc, raporlama kriterlerine ve sunum bccenlerine
süip merailı. özgüvcnli ve },aıatrcı bire1,1er olank 1.ctışme|eri için
fırsat sunmaktır.
Resmi Anadolu Lisesi, Rcsmi Çok Programlı Anadolu Lisesi^ Resmi
Fen Lisesi, Resmi İmam_Hatip Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Fen
Lisesi, Ozel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise,
Resmi Sosyal Bilimler Lisesi. Resmi Mesleki vc Teknik Anadolu
Lisesi 9.^l0..l l. ve t2. Sıruf Öğrencileri
Il geneli
l5,05.2020
FMV Özel Işık Lisesi

20.02.2020
3|.03.2020
Başıuru ııeb üzerinden
httD://fmv u . trltrlis ikl i sesimak c\ ansnlasl adresindgn
vapı lacaktı r.

Online başwru (posta va ü faks iİe ıapılan başr.rırular kabul
edilmeı,ecektir.)
Ön elemel,i geçenler 24.04.2020 taihinde açıklanacak. Ön elemeri
geçenler sunum için l5.05.2020 tarihindeki e&inliğinc davet
edilecektir. En Yaratıcı Çalışm4 En Bilimsel Çatışma. En İvi
Araşurma Çalışmasına ödüller verilecekor.
FMV Özel Işık Lisesi
l5.05.2020
FMV Özel Işık Lisesi Sacit Önce| Salonu
l- Makale vanşmasının teması 'Gelecek İçin Eğitim'dir. Online
gönderilen makaleler akademik jüriler tarafındaı değerlendirilir.
2-Makaleler, varaıcılık, uygulanabilirlik, özgünlük, kullaıılaı
ı,öntcm. karnak taraması, konula hakimil.et. futarlılık gibi
kri_tcrlere göre değerlendinli r.
3-0n değerlendirme sonucu başanlı bulunan makale sa.}ıipleri
sunuma davet edilir.
4-Sunum sonucu akademik jüri değerlendirmesi ile
En Yaraücı Çalışma_ En Bilimsel Çalışma ve En İvi Araştırma
Çalışması belirlenir.
5-Makaleler tamamı1,1a öğrencılerin kendi biIgi. beceri. araşürma ve
özgün düşüncc|ennden doğmuş vc danışman dcsteği. ile va da

t\
,fr
Y.]
.{._

Sarü l /2

BEırıru Usulü

Sonuçlann AçıkIanacağı Tarih



Katılım Şartlan

Seçici Kurul

öznı, rırrv IŞlK LisEsi MüDüRLüĞü
isrnNsuI- oKULLARARASI MAKALE yARtşMASI

ŞARTNAMESi

|7 .0|.2020

RI

6-Kendilerine ait olmal,an bir makalenın sunulması. makale
vazzrlannın dışındaki kişilerin düşünce ,ifade ve buluşlannr kalnak
göstermeksizin kullandığı tespit edilen makaleler hangi aşamada
olursa olsun elenirler
7-Makaleler Türkçe veva lrıgilizcc vazılabilir. İngilızce öğrencinin
ilk dili değilse, jün ü_veleri makaleyi değerlendinrken bunu dikkate
alır.
8- Makale PDF formannda en az 4 en fazla 6 sal,fa olacak: 1,azılar
Arial 2 punto ve 1.5 satır arahğına göre hazırlaıarak online
göndenlecektir.
9-Makaleye içeriğiyle alakalı olduğu sürece resimler. dilagramlar,
tablolar ve diğer görsel öğeler eklenebilir.
1O- Değerlendirmelerde yazım tekniği, metodoloji, dil ve ifade
_veteneği. savlann özgünlüğü vc uygulaııabilirliği dikkate
al ınacaitı r.

l- Yanşmava lstanbul'da öğrenim gören tiiıın lise öğrencilcri
kanlabilir,
2-Yanşmal,a he r öğrenci l makale ile kaülabilir.Her makale en
fazla 2 öğrenci tarafindan yazılabilir.
3-Bir maialede en fazla 1 danışmaıı öğretrnen görcv
alabi[ir.Daııışman birden fazla makaler,e daıışmanlık
1,apabilir.Makale vazımında danışman olması zorunlu değildir.
4-Makaleler özgün olmalı.özgün oImal,an makaleler değerlendirme
aşamasında elenecek olup orijinal o[ma_"-an makalele rin
sorumluluğu makale süipleri ve varsa danışmana aittir.
5-Derecel-e giren makaleler süiplerinin yazıh izni ile eğitsel
pl atforml arda 1,alrnlanabilir.
6- Ulaşım ve konaklama giderleri kaElımcılar tarafından

ılanacaktır
niversite akademisvenleri / Işık Okullan Öğrctrncnlcri

|zoııir,
l
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@ ışıx ı_isEsi
itıi|l

ıx ı-isEsi ıvıüoünı-üĞ ürrvıv özEı- ıs
işııueuL oxuı-ıARA LE YARlşMAsl

1- Yarışmaya İstanbul'da öğrenim gören tüm lise
öğrencileri katılabilir.
2-Yarışmaya her öğrenci 1 makale ile katılabilir.Her
makale en fazla 2 öğrenci tarafından yazılabilir.
3-Bir makalede en fazla 1danışman öğretmen görev
alabilir. Danışman birden fazla makaleye danışmanlık
yapabilir. Makale yazımında danışman olması zorunlu
değildir.
4-Makaleler özgün olmalı,özgün olmayan makaleler
değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal
olmayan makalelerin sorumluluğu makale sahipleri ve
varsa danışmana aittir.
5-Dereceye giren makaleler sahiplerinin yazılı izni ile
eğitsel platformlarda yayın|anabilir.
5- Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılar
ta rafından ka rşılanaca ktır.

FMV özEL lŞlK LisESi

YAR|ŞMANlN YERİ: FMV ğzEL lŞlK LisESi - sAciT öNCEL SALQNU
TEŞV|K|YE CADDESl NO: 6 NlŞANTAŞ|-ŞlŞLl/lST

YAR|ŞMANlN AMAcl

YARlsMAYA KAT|tAcAK ÖĞREıtciı-rnirt sıruır
DUzEYl 9,,10.,|L ve 12. Sınıf Öğrencileri

YARlşMA TAKVİMi

YAR|ŞMA TARiHi : 15 MAYls 2o2o

SAAT :10.30-13.00

soN BAŞVuRu TARiHi: 31 MART 2o2o

KAT|tlM şARTLAR|

iı-rrişirvı BiLGiLERi
GüLTUĞ şAHiNoĞı_u, rrıv BiLiMLER| BöLüM BAŞKANlrel: O272 233 12 03l'7226
gu ltug.sahinoglu@f mvisik.k1 2.tr

BAŞVURU ŞEKtİ:
r/tr/is
acaktıpl

ks

ru a r u ez n e n
ed tu k ise msl kaa/t r ms slaeya

da r s dn ne a r
osta aP Yad a u leyo
d mee ec kt rye

soN BAŞVURU TARiHi:

YAR|ŞMAY| DÜZENLEYEN KURUM

Oğrencilerin d.y ş 1.ı 1ı qe le ri ne, sorgu lama la rına, bilgiye
erlşmelerlne, Tarkll dlslpllnlerle lllskl kurmalarlna
imkan sağlayarak onlaiı araştırma tekniklerine,
raporlama kriterlerine ve sunum becerilerine jahio
meraklı, özgüvenli ve yaratıcı bireyler olarak
yetişmeleri için fırsat su nma ktır.

yapılan başvuru la r kabul

31 Mart 2020
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işıısul- oKuLLARARAsl MAKALE YARlşMAsl KAT|LlM FoRMU
(Katılım formu web sayfası üzerinden doldurulacaktır.)

Yarışma Tarihi

Son Başvuru Tarihi

: 15 Mayıs 2020

: 31 Mart 2020

Katılacak Okulun Adı:

Okulun posta adresi, telefon,
e-posta adresi :

Sorumlu öğretmenin adı/soyadı, iletişim bilgİleri
(e-posta, cep numarası} :

Yarışmacı öğrencinin adı/soyadı, sınıfı ve

numarasl:

Makale Başlığı:

Makalenin online yüklenmesi

,/""TÖ
i\\ ii

:i,
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İŞİK LİSESİ

RERDEı{ıE RnTtELE

APPLICATION DUE:
APPLICATION ADDRESS:
FOR HİGH SCHOOL STUDENTS
FREE
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İŞİK LİSESİ
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SON BAŞVURU:
BAşvuRU ıoRrsi:
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Yukarlda bilgileri bulunan yarlşmaya jzin Verilerek duyurulmas| hususunda
bi|gilerinizi ve gereğini arz ederim.

28l0I/2020

BAŞVURU NO 202ooI284L3708423]

TüR YARlŞMA

ALT TUR Bilimse| Yarışma, Diğer,

AD SoYAD cürruĞ şAHiNoĞLu

E-POSTA ADREsi gultug.sahinoglu@fmvisik.k12.tr

TELEFON NO

ETKjNLiGiN ADl IVıAKALE YARlŞMASl

KURUM ADl

lSTANBUL,KAPsAN4|

HEDEF KiTLEsi Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok Programlı
Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi
İmam - Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Anadolu
Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise,
Resmi Sosya l Bilimler Lisesj,

ETK|NtiGiN TAR|Hi \5 l 05 l 2o2o -15 l 05 12020

ETKINLiG;N AMACI Oğrencilerin düşünmelerine,
sorgulamaIarına, bilgiye erişmelerine, farklı
d isiplinlerle ilişki kurmalarına imkan
sağ laya ra k onları araştırma tekniklerine,
raporlama kriterlerin e ve sunum
becerilerine sahip meraklı, özgüvenli ve
yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri için
fırsat su nma ktlr.

ETKiNt iK iLETiSiM BiLGiLERi

(212) 233_1203

FMV öZEL lslK LiSEsi

I

I

TEŞVIKIYE CAD. No:6 NiŞANTAŞl-ŞiŞLi/iST.



AR§rlRMA YAR|şMAvE sosYAL ETK|NÜx BAşVURUSU ÖN DEĞERtEl,ıDlRM€ ÇzElGEsi

I5IAIüaUL oKJLüR^M5ı i,LrİAu Y^Rlşü^sl

E*ınlitTalihi
€tkinl il

Eüanliİ (a

REsMi /ÖaEL,ruM |lsf vt DlitGl oKUL ğĞREl{alLERINt YÖNEul(

t ll.lııLll( Bll6lıJ Rl /AiAüıA xRİItnun{Gtl{ıL6t 201rl25|.

1 Etklnliğe katıllm sadece il canndan mlolacak l ]
2 Etkinliğ€ kat|l|m İİ!!!eo]bı|ılkıe Ve özel okul|ardan ml olacak? tr

3
Etkinliğe katllım

a z
4 s
5 atse.meb.gov.tr basvuru numarasl

6 D€tayı| et*inlik şaİtnarrE5i var ml? ] o

7 {l§l§glyejl-ta lebin de bulunulmuş mu?

8 tlkinliğln ücretslz olduğund dair blr bılPi var m|?

9 Etkinlik kapsaml basvuru formu iletutarh ml? 3 o

10 €tkinlikİg!gİ.]k|llgşL başvuru formu ile tutarll ml?

|çeriİ uytun mu? ] ]
12 |çerik hedel kltlenin sevilĞ§lne uy8un mu? z ]
13 Xatlllmcllann ul.ş|m ve konaklrma 8iderierine dair bir bil8iv€rilmiş mi? o

14
rarasI etkinlik başwrUlannda ya cl diİde o|an bel8elerinUlusla ] ]

Etkinlik başvürulannln ll§lLyeJı9I3E yapllacağlna dai. açıı|ama var ml? a

Etkinliköd0l|0 ı.. ödülün ne ola(ağl beıirİilmb mi? ] tr

17 Etkınliğin yapllacsğ Yer beli(ilmiş mi? E ]
1a Etkinlik da\retiye yEu lsl Var ml? ! a

19 E5erin baslm, yay|m Ve paylaşlml ile il8ili bilgi verilmiş mi? ı
20 Komite konu d€taylan hakklnda bil8iveriImaş mi? J
21 Komite tör€vlileİin in kimlerd€n oluşacağ| hakkında bilgiVerilmiş mi? a ]
22 Komite kurallan ve komitelerin kaç ıişiden oluşacağl hakılnda bilgive.ilmŞ mi? tr

23 Etkinliğin te§nıdili_Iİİtçe mi?

24 Kişinin adlive idariyert| yoluna müdahale var ml? a 3
25 Tiyatrolarda sahnelenecek oyunun tam ınctnl var ml? a
26 Etİanlik.|İrl var ml? ]
27 Yapılan etkinlik başWrulannda rrklam tçercn bilunsurvar ml? İ a

Gr,----İ.nn|ğ.Oı,20ıp

on.YlıFn 
^d 

to[d,] x@i^ dzCAtüR

1)Y!ı.rtd.!.||rtknı.,l..(.r!.İ.hd.yip,LnlnraRd.h.ln.itlbll.k*llıtğpit.dilmidufumoidıtğrlt.d{.i.tlHlİaıd..llEd..!.t0.!G.n.lMüi1.10ao6ü.

2)a!d.a.,t,rlrmçğ.ı.nd .ıo,ğnn dddüü{obrvu6u,d.d.aöfi|dlığıta
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şüŞü-i iLÇE MiLLi EĞirİM MüDüRLüĞü
SOSYAL ETKiNLiK BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU

kurum kodu
Etkinlik Adt
Etkinlik Tarihi
Etkinlik Yerinin Adı

Kurum Adı FMV Özel Işık Lisesi
999l0073
Makale yarışması
l5 Mayls 2020
FMV Özel lşık Lisesi

F-tkinlik Yerinin Adresi T viki e Cad.No:6 Ni

Etkinliğin resmi diIi Ttlrkçe mi?
Etkinlik türü doğru yazılmış mı?
Etkinlik alt türü doğru yazılmış mı?
Etkinlik adı uygun mu?
EtLinlik konusu uygun mu?
Etkin|iği diizenleyen kurumun 1elefon numarası yaalmış mı?
Eıkinliği düztnleyen kurumun e-posta adlesi yazılmış nı?
Etkinliği düzenleyen kurumun adresi yazılmış mı?
Etkinliğin üçretsiz olduğu yazılmış mı?
Etkinliğin amacı yazılmış mı?
EtkinIiğin amacı uygun mu?
Etkinliğin amacı. içerikle ıutarlı mı?
Etkinligin hedefkitlesi yaz tlmtş mı?
Etkinlik hedefkitIesi, başvuru formu ilt tutarll mı?

li/istanbul

Etkinliğin kaılımcl kapsamı yazılmlş mı?
Türkiye geneli yapılması planlanan etkinliğin ır ıt.nıel, u,,ı.tı başvuru formu var mı?

Etkinliğin ı1 rı,.nıth..ııo\.1r başvuru numarası:

Etkinlik ödüllü ise ödiil miktarı yazılmlş mı?
Etkinliğin başvuru başlamatarihi yazılmış mı?
Etkinliğin başvuru bitiş tarihi yazllmış mt?
Eıkinliğin başvuru 1eri yazılmış mı?
Etkinliğe başvuru usulü yazılmış mı?
Etkinlik başr uru formu var mı?
Etkinlik kapsamı başvuru formu ile tutarlı mı?
Etkinliğin sonuçlannın açıklanacağı tarih yazılmış mı?
Etkinliğin sonuçlann111 açlklanacağ1 ye1 yazılmış mı?
Etkinliğin ödültöreninin tarihi yazlImış mı?
Etkinliğin ödül töreninin yeri yazılmış mı?
Eıkinliğin şanları yazılmış mı?
Etkinliğin katılım şartları yazılmış mı?
Detayh etkinlik şartnamesi var mı?
içerik uygun mu?
İçerik, hedefkitlenin seviyesine uygun mu?

Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderlerine dair bir bilgi verilmiş mi?

Kişisel veri ıalebinde bulunulmaması kuralına uyuluyor mu?
Eseılerin basım, yayım ve paylaşımı ile ilgiIi bilgi verilmiş mi?
Etkinliğin Seçici Kurulunun kimlerden oluşacağı yazılmış mı?
Seçici Kurul konu detayları hakkında bilgi verilmiş mi?
Seçici Kurul kuralları yazı|mış mı?
Yabancı dilde oIan şartnam€nin Türkçç tercümesi var mı?
Etkinlik davetiyesi var mı? Davetiye uygun mu?
Etkinlik afişi var mı? Afiş uygun mu?
Yabancı dilde olan afişin Türkçe terÇümesi val mı?
Afiş ve davetiye- reklam unsuru içeriyor mu?

una müdahale var mı?
Tiyatrolarda sahnelen€çek oyunun tam metni
Yapılan etkinlik başvuruIarında reklam içeren unsur var mI?

Son sa lara araf atılml nll
yukarıdaki etkinl ılması komi l1

LAR DEMi R
Nişantaşı Anadolu Lisesi M

L\ el ll lrHrısı.ıslariliit \ uausu

ıtl tn İLı I

Şube Müdürü

Sa\ia l ] l

uru

Kişinin
mı?

Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
EYet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
202oo l284137 084237
Evet
Evet
Evet
E!et
Evet
Eveı
Evet
Evet
Evet
Evtt
Evet
Evet
Evçt
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Evet
Evet
Evet
Huy!ı
Hayır
Hayır
Hayır
Evet

le

'""ffiil*,


