
 

 

 

 

“ANTEP HARBİ KAHRAMANLIK HİKÂYELERİ” 

ONLİNE EN İYİ YAZAR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

2020 

 

‘Antep Harbi Kahramanlık Hikâyeleri’ Online En İyi Yazar Yarışması, Gaziantep 

Valiliği Koordinasyonunda, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV), Gaziantep İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecektir. 

 

 

1-AMAÇ 

  

a. 25 Aralık Antep Savunmasını unutturmamak, 

 

b. Savunmada canlarını feda eden Şehitlerimizin anısına, Gazilerimizin aziz hatıralarının 

yaşatılmasını sağlamak. 

 

 

2- YARIŞMANIN KONUSU: 

 

a. 25 Aralık Antep Savunması: ‘Antep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu / Antep Harbi / 

Antep Harbi Kahramanları’ temalı hikâyeler. 

 

b. Üzerinde yaşadığımız vatan toprağını korumak için canından geçen, bizlere hür bir 

yurt armağan etmek amacıyla gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimize ve 

gazilerimizin aziz hatıralarına; duygularımızı ve minnettarlığımızı anlatan ‘Antep 

Harbi Kahramanlık Hikâyeleri’ konulu hikaye yazmak. 

 

c. Genç nesillere edebi ve ebedi belgeler bırakmak. 

 

 

3- YARIŞMA KATEGORİSİ 

 

a. 12 - 17 yaş grubu 

 

b. 18 ve üzeri yaş grubu            

 

 

4- TEKNİK KURALLAR: 

 

a. Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye 

girmemiş olması, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi 

tarafından yazılmış olması, özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden 

kopya edilmemiş olması gerekmektedir.  

 

b. Başvuruda bulunan kişi, hikayenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu 

ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. 



 

c. Başvuru yapılan hikaye, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu 

ile Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde 

belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması 

gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 

d. Başvuru sahipleri en fazla bir hikaye ile yarışmaya katılacaktır. 

 

e. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler yarışmaya kabul edilmez. 

 

f. Yarışmaya sadece Gaziantep sınırları içerisinde katılım sağlanacaktır. 

 

g. 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dahilinde yarışmaya 

katıldığını kabul ve taahhüt eder. 

 

h. Hikâye yarışmasına sadece ‘Antep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu / Antep Harbi / 

Antep Harbi Kahramanları’ temalı hikâyeler kabul edilecektir. 

 

i. Yarışmaya başvuru; www.gaziantep.bel.tr web sayfasında yer alan başvuru formu 

doldurularak yapılacaktır.  
 

j. Yarışmaya başvurulan eser; 

- Word belgesi formatında, A4 boyutunda, ‘Times New Roman’ yazı karakteri, 12 

punto büyüklüğünde, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla, satır aralığı 1,5 olacak 

şekilde ve en fazla 10 sayfa olmalıdır.  
 

- Başvuru formuna eklenecek olan eserler, word ya da pdf dosyası olarak 

kaydedilmeli, dosya isminin ise başvuran kişinin küçük harflerle (ad-soyad) 

şeklinde olması gerekmektedir. (Örnek aşağıda yer almaktadır.) 
 

 
 

- Aday, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, 

bölüm, vb) eklememelidir.  
 

k. ‘Antep Harbi Kahramanlık Hikayeleri Online En İyi Yazar Yarışması’na gönderilen 

eser, başka bir yarışmaya gönderilemez. 

 

l. Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını 

kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlılık ve değer aranacaktır. 

 

m. Seçici kurul tarafından her iki kategoride seçilecek olan 3 adet hikâye (toplam 6 

hikaye) sahibine ödül verilecek, her yarışmacı ‘Katılım Belgesi’ verilecektir. 
 

http://www.gaziantep.bel.tr/


n. YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ, 25.12.2020 mesai bitimidir (17.00). Bu 

tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir 

 

5- DİĞER HUSUSLAR: 

 

a. Antep Harbi Kahramanlık Hikayeleri Online En İyi Yazar Yarışması’na gönderilen 

eserler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin telifinde olacaktır. 

 

b. Dereceye giren eserler, farklı yayın organlarında yayımlanacaktır. Yayımlanmayan 

diğer eserler herhangi bir telif ücreti ödenmeksizin yazarının ismi ile 

yayımlanabilecektir. 

 

c. Yarışma sonuçları, Büyükşehir Belediyesi (https://www.gaziantep.bel.tr/tr), 

Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) (https://www.gagev.org.tr/) ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü (http://gaziantep.meb.gov.tr/) web siteleri ile sosyal medya hesaplarından 

duyurulacaktır. 

 

d. Eserler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

belirleyeceği 7 kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. 

 

e. Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum tarihi itibari ile 

yaşı küçük olana verilecektir. 

 

f. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kendilerine gelen şiir yazımlarını bu 

şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen kriterlere göre inceleyecektir. Seçici Kurul’un 

değerlendirme sonucu katidir, sonuçlara itiraz hakkı yoktur. 

 

g. Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) , Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve 

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. 

 

 

6- YARIŞMA ÖDÜLLERİ: 

 

a. 12 - 17 yaş grubu 

Birinci: Tam Altın 

İkinci: Yarım Altın 

Üçüncü: Çeyrek Altın 

 

b. 18 ve üzeri yaş grubu            

Birinci: Tam Altın 

İkinci: Yarım Altın 

Üçüncü: Çeyrek Alın 

 

 

 

 

 

 

https://www.gaziantep.bel.tr/tr
https://www.gagev.org.tr/
http://gaziantep.meb.gov.tr/


7- DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

Şartnameye Uygunluk Temel kriterdir. Şartnameye 

uygun olmayan eserler 

değerlendirmeye 

alınmayacaklardır. 

Hikayenin Adı ve İçerik Uyumu 10 puan 

Hikayenin Kurgusunun Etkililiği ve Yaratıcılığı 30 puan 

İçeriği Etkileyici Konu Seçimi 20 puan 

Türkçeyi Doğru Kullanma ve Sadelik 20 puan 

Yazım ve Noktalama İşaretlerinin Doğru Kullanımı 20 puan 

TOPLAM 100 PUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


