KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYASOFYA ve FETİH
KONULU LİSELER ARASI MAKALE YARIŞMASI
YARIŞMANIN AMACI
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından
gerçekleştirilecek olan merkez ve taşra ilçelerde eğitim öğretim gören lise öğrencilerine
yönelik; AYASOFYA'nın tarihi, kültürel ve dini değerlerini tanımak ve bilgilendirmek.

•
•
•
•
•

Lise öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmek.
Öğrencilerin bilgilerini makale yazarak ve araştırma yaparak pekiştirmesini sağlamak.
Öğrencilerimizin sosyal sorumluluklarını arttırmalarını sağlamak.
Çocuklarımız bilgili bireyler olmasını ve özgüvenlerinin artmasını sağlamak.
Bilgilerini sergilerken hem öğretmek hem de ödüllendirmek.
YARIŞMANIN KAPSAMI

1. Makale Yarışmasında Konya geneli tüm ilçelerdeki lise öğrencileri katılabilecektir.
2. Yarışmaya katılacak olan makaleler 24 Temmuz 2020 - 12 Ağustos 2020 Saat 17:00
tarihleri arasında gönderilecek.
3. Yarışmanın konusu AYASOFYA ve FETİH olarak belirlenmiştir.
4. Makale Microsoft Word programında doc veya docx uzantılı bir şekilde kaydedilecek ve
sayfa ayarları A4 boyutundaki kağıda sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm boşluk yukarı ve
aşağıdan 3 cm boşluk, yazı tipi Times News Roman, yazı tipi boyutu 12 punto olarak 1,5
satır aralığında düzenlenecektir.
5. Makale dili Türkçe olup bilimsel ölçülere uygun açık ve anlaşılır olmalıdır. Sunulan
makale 1,500 kelimeden az 3,500 kelimeden fazla olmamalıdır(başlık dahil).
6. Çalışma konuya ve başlığa uyumlu olmalıdır.
7. Makale başlığının hemen altında bir satır boşluk bırakılarak öğrencinin ismi okulunun
ismi makalenin özeti ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.
8. Metin içerisinde kullanılan kaynaklar metin sonunda alfabetik sıra ile yazılmalıdır.

9. Her öğrenci bir makale ile yarışmaya katılabilir.
10. Alıntı ve kopya yapılan eserler tespit edildiği takdirde hukuki sorumluluk eser sahibine
aittir.
11. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Gönderilen makaleler uzman jüriler tarafından değerlendirilecektir.
13. İdare gerekli gördüğü hususta şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
14. Yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılır.
15. Konya Büyükşehir Belediyesi yarışmaya gönderilen makaleleri herhangi bir yayında
yazarın ismini kullanarak yayınlama hakkına sahiptir. Yazar herhangi bir telif bedeli talep
edemeyecektir.
16. Şartname de belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda seçici kurul yetkilidir.
17. Jüri tarafından dağerlendirme sonucunda birinci seçilen makale sahibine 6.000 TL,
ikinciye: 4.000 TL, üçüncüye: 2.000 TL, verilecektir.
18. Kazananlara ödülleri kişisel/veli iban numaralından gönderilecek olup, 3 ay içerisinde
gerekli bilgiler hak sahibi tarafından gönderilmezse ödül iptal olmuş sayılacaktır.
19. İş bu şartname 2 sayfa ve 20 maddeden oluşmaktadır.

