
Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından üyelerinin ve
tüm eğitim, kültür ve sanat camiası mensuplarının katılımı ile düzenlenecek olan

“Eğitim-Bir-Sen Marşı” şiir (güfte) yarışması özel şartnamesi: 

Konu:
Eğitim-Bir-Sen’in kültür ve medeniyet sahamızda kapsadığı yeri ve işlevini dillendiren
“Eğitim-Bir-Sen Marşı” şiir (güfte) yarışması. 

Amaç:
22 yılı geride bırakan Eğitim-Bir-Sen’in destansı yürüyüşünü, önemli yol ayrımlarında milli du-
ruşa yönelen yolu tercih edişini, ülkemiz eğitim sisteminin değerleri tahribe programlanışına 
karşı direnişini, değerlerle kucaklaşmaya imkân sağlayan ve kademeler arası geçişe imkân ve-
ren yeni bir eğitim sisteminin tesisine öncülük edişini, her platformda üyesinin ve kimliğine 
bakmaksızın mağdurun yanında saf tutuşunu, güçlüyü değil haklıyı tercih edişini vs. coşkun bir 
dille ele alan marşların üretilmesi için öncelikle güftelerinin yazılması amaçlanmaktadır. 

Katılım Şartları: 
Yarışma şiir türünden olup, dileyen herkesin katılımına açıktır. 
Yarışma başvuru adresi: GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Demirtepe Ankara, 
yarisma@egitimbirsen.org.tr 
Katılımcılar bizzat veya e-posta yolu ile başvurabilirler. 
Müracaatlar, 28 Şubat 2014 tarihine kadar alınacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular 
kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir basın-yayın kuru-
luşunda daha önce yayımlanmamış olmalıdır. 
Şiirler hece veya aruz vezniyle yazılmış olacak (ses, ahenk, konu bütünlüğü olacak), eserler 
besteleneceği için ölçü, kafiye, ses-anlam ilişkisi, beyit ya da dörtlük, ritim gibi şekil özelliğine 
sahip olmalıdır. 
Yazılacak olan şiirler en az 2, en fazla 5 dörtlük olacak, eser 20 mısrayı geçmeyecektir. 
Şiirler bilgisayar ortamında Times-New Roman yazı karakterinde 12 punto, 1,5 satır aralığında, 
kâğıdın tek yüzü kullanılarak yazılmalıdır. Standartlara uymayan şiirler değerlendirme dışı tu-
tulacaktır. 
Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi’ne ait olacak-
tır. Yarışmada dereceye giren eserler kitap haline getirilebilecektir. Yayınlanacak eserlere ayrıca 
telif ödenmeyecek ve talep edilmeyecektir. 
Değerlendirme, teşkil edilecek seçici kurul tarafından yapılacaktır. 
Yarışma sonunda dereceye girenlerin ve mansiyon almaya hak kazanan eserlerin duyurusu, 
10/03/2014 tarihinde Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi resmi internet sitesinden yapılacaktır. 
Güfte yarışmasında birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye 2.000 TL, müte-
akiben iki esere 1.000 TL mansiyon ödülü, bir esere de jüri özel ödülü verilecektir.  
Beste yarışmasının ödülleri, düzenlenecek bir gecede verilecektir. 
Yarışmada yer alan güftelere, ilan edilen ödül dışında herhangi bir ücret ödenmeyecek, sahip-
leri tarafından Eğitim-Bir-Sen’den ne ad adı altında olursa olsun başkaca bir hak talep edilme-
yecektir. 
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