
KUDÜS KONULU ÇOCUK KİTABI YARIŞMASI

Eğitim Bir Sen Konya 2. Şubesi tarafından düzenlenen “Kudüs Konulu Çocuk Kitabı” yarışması, 
sendikamızın kurucusu Mehmet Akif İnan rahmetlinin Kudüs sevgisine ve Kudüs meselemize bir vefa 
olarak tertip edilmektedir.

Kanayan yaramız Kudüs’ümüzü çocuk edebiyatı çerçevesinde işleyecek yazarlarımızın yarışacağı bu 
yarışmayla Eğitim Bir Sen 2. Şubemiz, söz konusu yarışmayı bundan böyle her sene geleneksel hale 
getirerek farklı zamanlarda farklı kategorilerde bu geleneğini sürdürme kararlılığıyla yolaçıkmıştır.

Bu sene ilki düzenlenecek olan Çocuk Edebiyatı temelli yarışmanın ana teması Kudüs’tür. Kudüs, 
çocuklarımızın ve ilk gençlik çağındaki bireylerimizin farkında olması gereken bir davanın sembolüdür. 
Müslümanların da aynı zamanda ilk kıblesidir. Bu kadar önemli bir  sembolümüz  olan değerimizi 
çocuk kitapları yarışması çerçevesinde değerlendirerek geleneksel yarışmamızı tertip ederken, çocuk 
eserleri alanında herhangi bir tür tercihinde bulunmadan her alanda yarışmacılarımızın katılımını 
beklemekteyiz.

Yarışmaya eserleriyle katılacak yazarlarımızın her alanda katılabileceğini ifade ediyor ve yarışmamızın 
Kudüs bilincine katkı sağlamasını murat ediyoruz. Her yaştan yazarımız bu   yarışmaya katılabilir.

KATILIM ŞARTLARI

• Yarışma, Kudüs konulu çocuk edebiyatı eserlerine açıktır.
• Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması şarttır.
• Yarışmaya her yazar en fazla bir eseriyle katılabilir.
• Yarışmada tür serbesttir. Çocuk edebiyatı türlerinden herhangi birinde eser ile katılabilirler.
• Dereceye giren eserlerin telif hakları Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube’ye aittir. Sendikamız basım- 

yayım haklarına sahiptir.
• Eserler Eğitim Bir Sen 2. Nolu Şubesi’nin www.konya2.egitimbirsen.org.tr adresine 

15.01.2017 tarihine kadar konyaebs2@gmail.com adresine pdf olarak göndermeleri 
gerekmektedir.

• Eserin konyaebs2@gmail.com adresine gönderimini takiben başvuru mailine bir güvenlik - 
kayıt kodu ile taahhütname gönderilecektir. Taahhütnamenin doldurularak ıslak imza ve nüfus 
cüzdanı fotokopisi eklenerek sendikamıza (Şems Tebrizi Mah. Şerafettin Cd. Zenginhan No:52 
K:4 Karatay-Konya)  gönderilmesi gerekmektedir.

YAZIM ŞARTLARI

• Yarışmaya katılacak eserlerin bir çocuk kitabı hacminde olması gerekmektedir.
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