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“ON KITA BİR VATAN, İLELEBED İSTİKLÂL” KONULU DENEME
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Konusu
Madde-1 Deneme konusu “On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl” olarak belirlenmiştir.
Yarışmanın Amacı
Madde-2 Mehmet Akif ERSOY mücadeleye fikri açıdan büyük destek vermiş, yazmış olduğu
İstiklal Marşı ile Türk Milleti’nin yüreğinde kopan fırtınaları dile getirerek cesaretin ve azmin
bağımsızlık yolundaki büyük etkisine dikkati çekmiştir. Mısralarında bağımsızlığın Türk
Milleti’nin hakkı olduğunu dile getiren Akif, cennet vatanımızın ne pahasına olursa olsun
düşmana terk edilemeyeceğini anlattığı İstiklal Marşı ile tarih boyunca bağımsızlığa
verdiğimiz önemi adeta bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu yarışma; Ardahan Üniversitesi
öğrencilerimizin biçim olarak kısa, içerik bakımından ise duygusal ve düşünsel yoğunluğa
sahip bir edebi tür olan deneme yazıları ile bilgi ve paylaşımlarını sunmak, onların “Vatan ve
İstiklâl” konusundaki farkındalıklarını artırıp bağımsızlık yolunda cesaretin ve azmin önemini
vurgulamak amacıyla düzenlenmiştir.
Şartnamenin Kapsamı
Madde-3 Bu şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde
aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile
yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Yarışmaya Katılacaklar
Madde- 4 Deneme yarışmasına Ardahan Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm öğrenciler
katılabilecektir.

Aranacak Şartlar
Madde-5 Yarışamaya katılacak öğrencilerin hazırladığı denemelerde aşağıdaki şartlar
aranacaktır:
* Eserlerin deneme özelliklerine uygun olması beklenmektedir.
* Her öğrenci yarışmaya tek bir eserle ve tek yazarlı katılabilecektir.
* Yarışma için gönderilecek eserlerin deneme türünde en çok 800 sözcük olması
gereklidir. Yazı dili Türkçe olup eserlerin yayın etiği kuralları, dilbilgisi ve yazım
kurallarına uygun olması zorunludur. Eserler “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto,
1,5 satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde yazılacaktır.
* Denemeler PDF formatında denemeyarismasi@ardahan.edu.tr adresine gönderilecektir.
Katılımcılardan gönderecek oldukları elektronik postanın konu kısmına ad, soyad ve
telefon numarası bilgilerini yazmaları talep edilmektedir.
* Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler,
yarışma kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme
Madde-6 Yarışmaya gönderilen denemeler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa
YILDIZ (Genel Sorumlu) Prof. Dr. Mustafa ŞENEL, Dr. Öğr. Üyesi Nurgül BAĞCI, Arş.
Gör. Dr. Fatih KURTULMUŞ, Arş. Gör. Merve KOLİKPINAR, Arş. Gör. Züleyha
Hande AKATA’ dan oluşan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Ödüllendirme
Madde-7 Yarışmada birinciye, ikinciye ve üçüncüye verilecek ödüller şunlardır:
1. Safahat + Birincilik Plaketi + ARÜ Sırt Çantası + Katılım Belgesi + Kupa
2. Safahat + İkincilik Plaketi + ARÜ Sırt Çantası + Katılım Belgesi + Kupa
3. Safahat + Üçüncülük Plaketi + ARÜ Kupa + Katılım Belgesi
Dereceye girenler Ardahan Üniversitesi’nin resmi web sayfasında (www.ardahan.edu.tr)
ilan edilecektir.
Yarışma Takvimi
Madde-8 Yarışma aşağıdaki tarihlere göre yürütülecektir.
Son Katılım Tarihi:

24 Şubat 2021

Eserlerin Değerlendirilmesi:

25 Şubat- 3 Mart 2021

Kazanan Eserlerin İlan Edilmesi:

10 Mart 2021

Ödül Töreni

12 Mart 2021

Diğer Hususlar
Madde-9 Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül
almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Ödül Töreni
Ardahan Üniversitesinde yapılacak olup, dereceye giren ilk üç eser ödül töreninde
okutulacaktır.
Yarışmaya katılan eserlerin her türlü telif hakkı Ardahan Üniversitesi’ne ait olacaktır.
Ardahan Üniversitesi yazarların isimlerine yer vermek kaydıyla eserleri kullanabilecektir.
Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır.

