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DENİZLİ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DENİZLİ ANI HİKAYE
YARIŞMASI
TEKNİK
ŞARTNAMESİ
1- TEKNİK ŞARTNAMENİN
AMACI, KONUSU VE TANIMLAR:
Amaç: Cumhurbaşkanlığının 2019/4 Sayılı
Genelgesi doğrultusunda; Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a
ulaşmasının 100. Yılı Kutlamaları çerçevesinde
Denizli ili düzeyinde Kurtuluş Savaşı ile ilgili
etkinlikler düzenlemek bu teknik şartnamenin
amacıdır.
Konu: Kurtuluş Savaşının öncesinde
Denizli’de Kuvayi Milliye örgütlenmeleri, işgale
karşı yapılan eylemler, Kurtuluş Savaşı yıllarında
yapılan katkıları, yaşanmış gerçek olayları ve kişileri
konu alan anı hikaye yarışması yapılarak; konu
hakkında edebiyat eserleri üretilmesini sağlamak
üzere anı hikaye yazarlığının özendirilmesi, Türk
dilinin geliştirilerek kaliteli sanatsal üretime katkı
sağlanması, yazma-okuma alışkanlığı sağlanarak
Atatürk ve Milli Mücadele hakkında farkındalık
yaratılması, yaşlı kuşaklar ile gençler arasında
diyoloğun güçlendirilerek toplumsal bütünlüğün
sağlanması, geçmişle gelecek arasında köprü
kurulması, Kurtuluş Savaşı hatıralarının canlı
tutularak ulusal bilincin güçlendirilmesi ve gelecek
nesillere aktarılması bu teknik şartnamenin
konusudur.
İl Müdürlüğü: Denizli İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğüdür.
Yarışmanın
sekretaryası
İl
Müdürlüğünce yapılır. Bu teknik şartnamenin
uygulanmasını sağlayacak iş ve işlemleri yürütür,
tereddüde düşülen konularda ortak kurum ve alt
birimlerine danışmanlık yapar. Bu teknik şartnameye
uygun olarak anı hikaye yarışmasını düzenler,
yarışmacılara ödüllerini verir.
Ortak Kurum: Denizli İl Milli Eğitim
Müdürlüğüdür. Denizli Anı Hikaye Yarışması ile
ilgili iş ve işlemlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
ile Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında
koordinasyonu sağlar.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Denizli ilinin
19 ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir. Yarışma
ile ilgili iş ve işlemlerin usulünce yürütülmesi için
Okul İdareleri ile İl Müdürlüğü arasında
koordinasyonu sağlar. Yarışmaya katılım başvuru
süresi tamamlandıktan sonra Okul İdarelerinden
teslim aldıkları anı hikayeleri İl Müdürlüğüne iletir.
Okul İdaresi: Denizli ili kapsamındaki tüm
lise müdürlükleridir. Yarışma başvurularını kabul
ederek 21 Haziran 2019 tarihine kadar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğüne teslim ederler. Okul idareleri
veya idarecilerin görevlendireceği ilgili öğretmenler
öğrencileri yarışmaya teşvik etmek için bu teknik
şartnamenin koşullarına göre eksik buldukları
konularda öğrencileri yönlendirerek rehberlik ederler.
Jüri: Denizli Anı Hikaye Yarışması
Jürisidir. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşların ilgili
uzmanları arasından seçilerek Denizli Valilik Oluru
ile belirlenir. Jüri aynı zamanda Yayın Kuruludur.
Yarışmacı: Bu teknik şartname koşullarına
uygun başvuruda bulunan anı hikaye yazarı lise
düzeyinde öğrencidir.

2- ANI HİKAYE YARIŞMASINA
KATILIM
KOŞULLARI
ve
PUANLAMA:
A- GENEL KOŞULLAR:
1- Anı hikaye metninde; yasalarda suç olarak
tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içeriklere
yer verilmemelidir.

2- Anı hikaye metninde; dil, ırk, renk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayırımcılık içeren ifade veya
yargılara yer verilmeyecektir.
3- Denizli il sınırları içinde yer alan Lise
düzeyinde eğitim gören öğrenciler “Denizli Anı
Hikaye Yarışması”na katılabilirler.
5- Bu teknik şartnamenin ekinde sunulan
“Standart Başvuru Dilekçesi”ni doldurup, bu
dilekçedeki taahhütleri kabul etmeyen yarışmacılar
yarışmaya katılamazlar.
6- Yarışmacı, yarışmaya sadece bir anı
hikaye ile katılabilir. Başvuru süresi içinde isterse
yarışmaya katılacak anı hikayesini değiştirebilir.
7- Anı hikayenin metni; bu teknik
şartnamenin ekinde yer alan “Anı Hikaye Formatı”na
uygun olarak hazırlanacak, en fazla 10 sayfa,
bilgisayarda yazılmış ve A4 standart kağıda basılmış
olarak sunulacaktır. (Yazı tipinin “Times New
Roman” “12 punto” formatında hazırlanması
önerilir.)
8- Yarışmacı, yarışma sonucunda anı
hikayesini istediği gibi kullanmakta serbesttir. Ancak
yarışmacı, yarışmaya katıldığı anı hikayenin İl
Müdürlüğünce veya İl Müdürlüğünün işbirliği
yapacağı kurum-kuruluşlarca yapılacak yayımlarda
yer almasında sakınca bulunmadığını bu teknik
şartnamenin ekinde yer alan “Standart Başvuru
Dilekçesi” ile taahhüt eder. İl Müdürlüğü,
yarışmacıların anılarını bilimsel, kültürel ve turizm
amaçlı olarak değerlendirerek yayınlayabilir. Bu
kapsamda yarışmacılara ayrıca telif ücreti ödenmez.

B- ÖZEL KOŞULLAR VE ANI
HİKAYELERİN PUANLANMASI:
Anı Hikayenin Konusu: Atatürk, Kurtuluş
Savaşı, Kuvayi Milliye konuları çerçevesinde
özellikle Denizli ilinde gerçekleşen olaylara bizzat
katılmış
kişilerden
veya
katılmış
kişilerin
çocuklarına,
torunlarına
aktarılmış
anılar
derlenecektir. Bu anılardaki gerçek kişi ve olaylar anı
hikayenin kurgusunda yer alacaktır. Yerel şive, ağız
özellikleri, yerel kalıp sözler anı hikaye metninde yer
alabilir.
Puanlama aşağıda 4 madde halinde belirtilen
her koşul için 25 puan üzerinden olmak üzere toplam
100 puan üzerinden yapılır. Bu koşullar;
1- Anı hikaye, normal bir okurun
anlayabileceği akıcı ve yalın Türkçe ile yazılacaktır.
2- Yarışmacılar kendi derledikleri anı ve
kendi yazdıkları özgün anı hikaye metinleri ile
yarışmaya katılabilirler.
3- Yarışmacı, anılarda geçen gerçek kişi ve
olayların ana eksenine uygun olacak biçimde olay,
kahraman, düşünce vb. kurgu eklemeler ile anı
hikayesini oluşturacaktır.
4- Anı hikaye, Kurtuluş Savaşı Destanına
yakışacak şekilde ulusal bilinç yaratacak içerikte
olmalı ve eğitim amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

3- ÖDÜLLER:
Jüri tarafından yapılacak değerlendirme
sonucunda en yüksek puandan başlayarak, sırayla
yarışmacılara 6 ödül verilir. Bu ödüller;
İl Birincisine: 1 adet tam altın
İl İkincisine: 1 adet yarım altın
İl Üçüncüsüne: 1 adet çeyrek altın
Mansiyonlar:
1. Mansiyona: 1 adet gram altın
2. Mansiyona: 1 adet gram altın
3. Mansiyona: 1 adet gram altın
Puan sıralamasına göre yukarıdaki ödüller
dışında, daha az puan alan yarışmacılara ödül
verilmez.
İl merkezinde 29 Ekim 2019 tarihinde
düzenlenecek bir tören ile yarışmacılara ödülleri
verilir.

4İL
MÜDÜRLÜĞÜNÜN,
JÜRİNİN ve YAYIN KURULUNUN
ÇALIŞMA
ESASLARI
ANI
HİKAYELERİN YAYIMLANMASI:
1- Genel koşulları sağlamayan başvuru ve
anı hikayeler İl Müdürlüğü tarafından yarışmadan
çıkarılır ve jüriye iletilmez.

2- Yarışmacılara ait anı hikaye metinleri İl
Müdürlüğünce yarışmacı adı kapatılmış olarak Jüriye
iletilir.
3- Jüri üyeleri; yarışma sonuçlanıncaya
kadar jüri üyeliklerini ifşa edemezler, yarışmacılarla;
yarışma konusuyla ilgili herhangi bir diyalog içine
girmez, yardım edemez, yönlendirme yapamazlar.
4- Anı hikaye yarışmasında puanlamayı jüri
üyeleri yapar. Jüri üyeleri, diğer jüri üyelerinden
bağımsız olarak, bu teknik şartname koşullarına göre
her anı hikaye için ayrı olacak biçimde, 2019 Yılı
Eylül Ayı sonuna kadar “Anı Hikaye Değerlendirme
Formu”nu doldurarak değerlendirme yapar.
5- 2019 Yılı Ekim Ayı’nın ilk haftasında jüri
toplanır. Jüri üyelerinin anı hikaye değerlendirme
formları esas alınarak, her anı hikaye için bütün jüri
üyelerinin puanları toplanarak, jüri üye sayısına
bölünerek ortalaması alınır. Ortalaması alınan puanlar
jürinin ortak puanıdır. Jüri; en yüksek puan alan anı
hikayeden en az puan alan anı hikayeye göre sıralama
yapar. Puan sıralamasına göre ödül verilecek
yarışmacılar belirlenir. İki veya daha fazla hikaye
arasında puanların eşit olması halinde jüri başkanının
takdirine göre sıralama yapılır.
6- Jüri anı hikaye değerlendirme formunda;
Anı Hikaye Yarışmasına Katılım Koşulları Özel
Koşullardaki
kriterlerin
bütününü
birlikte
değerlendirilerek,
ilgili
anı
hikayenin
yayımlanmasında kamu yararı olup olmadığı yönünde
oy kullanır. Jürinin salt çoğunluğu ile anı hikayenin
yayımlanmasında kamu yararı bulunduğuna veya
bulunmadığına karar verilir. Salt çoğunluk; oy
toplamının yarısından bir fazladır. Oyların eşitliği
halinde jüri başkanının takdirine göre karar verilir.
Jüri yayın kurulu olarak yayınlanmaya değer gördüğü
anı hikayeleri belirler ve İl Müdürlüğüne iletir.
Yayımlanmasında kamu yararı bulunan hikayeler
yayımlanabilir.
7- Yarışma sonucunda, Jüri ve Yayın Kurulu
tarafından hazırlanacak; puan sıralaması listesi ve
ödüle layık görülen anı hikaye ve yarışmacılar,
yayımlanmasına karar verilen anı hikayeler, İl
Müdürlüğünce, İl Müdürlüğünün web sitesinde ve
ilan panosunda yazılı olarak ilan edilir.
8- Yarışma sonuçlandıktan sonra, Yayın
Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilen anı
hikayelerin yayımlanması ve dağıtımı iş ve işlemleri
İl Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. Ayrıca İl
Müdürlüğü web sitesinde de anı hikayeler yayımlanır.

5YARIŞMAYA
BAŞVURUSU:

KATILIM

-Standart Başvuru Dilekçesi: Yarışmacılar
yarışmaya, bu teknik şartnamenin ekinde sunulan
matbu standart başvuru dilekçesi ile başvuruda
bulunarak katılabilirler. Standart başvuru dilekçesi
ekinde; yarışmacı tarafından “Anı Hikaye Formatı”na
uygun olarak hazırlanmış anı hikaye metni yer
alacaktır. Islak imzalı olmayan başvurular kabul
edilmez.
-Başvuru Yeri: Yarışmacı öğrencinin eğitim
gördüğü ilgili lise müdürlüğüdür.
-Başvuru Süresi: 14 Haziran 2019 Cuma
saat: 17:00 son başvuru tarihi ve saatidir. Bu tarih ve
saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

EKLER:
1- Standart Başvuru Dilekçesi
2- Anı Hikaye Formatı

