
  

Makale Yarışması 

“Ne(resi)dir #vatan denilen yer?” 

 

Yarışmanın Amacı   

Vatan, dar manada yalnızca doğup büyüyen, üzerinde yaşanan bir toprak parçası değildir. 

Kişinin kendi benliğini bulması, aidiyet duygusunu kazanması açısından da büyük önem 

taşımaktadır. Peki nedir vatan denilen yer? Neresidir? Vatanın farklı tanımları yapılabilir mi?  

Bu makale yarışması ile yarışmaya katılmak isteyen gençlere “vatan” kavramı ile ilgili fikir 

ve düşüncelerini makale olarak ifade edebilme ve “Vatan nedir? Neresidir?” sorularına cevap 

verme imkânı sunulmaktadır. Vatan düşüncesi ve içeriğinin genç nesillere aktarımı 

hedeflenmektedir. Aynı zamanda Avrupa’da yaşayan Türk kökenli gençlerin anadil ve 

gramer bilgilerinin gelişmesi, dili doğru ve etkin biçimde kullanması, fikir üreten bir neslin 

yetişmesi için bu tür yarışmalar ile gençler “yazan bir nesil” olmaya teşvik edilmelidir. 

 

Yarışmanın Konusu 

Ne(resi)dir #vatan denilen yer? 

 

Ödüller 

Birincilik Ödülü:    500 € 

İkincilik Ödülü:      400 € 

Üçüncülük Ödülü:  300 € 

 

Yarışmaya Katılım Şartları 

 Yarışmaya 18-30 yaş arasındaki bütün gençler katılabilir. 

 Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır. 

 Her katılımcı yarışmaya bir makale ile katılabilir. 

 Yarışmaya girecek makaleler alıntı veya kopya olmamalı ve daha önce başka bir 

yarışmaya veya herhangi bir yayın grubunda yayımlanmış olmamalıdır. Başvuru yapan 

katılımcılar, bu hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılırlar. 

 Yarışmaya gönderilen makale, sonuçlar açıklanıncaya kadar herhangi bir sanal dünyada 

veya herhangi bir platformda paylaşıma sunulmamalıdır. 

 Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna 

gönderilmiş olduğu tespit edilen makaleler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve 

eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir. 



  

 Yarışmada ödül alan veya almayan bütün makalelerin yayın hakkı (sınırsız kullanım 

hakkı) GT ve KGT IGMG’ye aittir. Yayınlanan makalelere ayrıca telif ödenmez. 

 Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar 

 Makaleler, pdf dosyası olarak kayıt altına alınıp en son 02 Şubat 2017 tarihine kadar 

yarisma@igmg.org adresine katılım belgesi ile birlikte elektronik posta olarak 

ulaştırılmalıdır 

 Son başvuru tarihinden sonra gönderilen makaleler kabul edilmeyecektir. 

 Makalelerin hiçbirisinin jüri tarafından seçilmemesi durumunda IGMGʼnin ödül 

vermeme hakkı saklıdır 

 

Makalelerin Şekil Şartları 

 Yarışma için gönderilecek makalelerin yazı dilinin Türkçe olması, Türkçe dilbilgisi ve 

yazım kurallarına uygun olması zorunludur. 

 Makaleler, A4 ebatlı kâğıt kullanılarak 2000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır 

 Makalelerin “Microsoft Office Word” programında “.doc” veya “.docx” uzantılı olarak 

hazırlanması gerekmektedir:  

o ana metnin “arial” yazı tipinde,  

12 punto büyüklükte ve 1.5 satır aralığında,  

o dipnotlar ise sayfa altında, “arial” yazı tipinde,  

10 punto büyüklükte ve 1 satır aralığında olmalıdır 

 Makalelerin sayfa yapısı: alt:1,5 cm, sağ:2 cm, üst:2,5 cm, sol:3 cm kenar boşluğu 

bırakılarak oluşturulmalıdır 

 Makalenin sonunda, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği 

kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her 

bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. 

 

Yarışma Takvimi 

Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 02 Şubat 2017; Saat 23:59 

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 03 – 28 Şubat 2017 

Sonuç Bildirim Tarihi: 05 Mart 2017 

 

Sonuçlar 05 Mart 2017 tarihinde Facebook ve IGMG’nin resmî sitesi olan 

www.igmg.org’da açıklanacaktır.

mailto:yarisma@igmg.org
http://www.igmg.org'da/


 

 

  

 

Makale Yarışması 

“Ne(resi)dir #vatan denilen yer?” 

 

Katılım Formu 

 

 

Adı | Soyadı:  ________________________________________________________

  

Adresi:  ________________________________________________________ 

Doğum Tarihi: ________________________________________________________ 

Telefon:    ________________________________________________________ 

Cep Telefonu:  ________________________________________________________ 

E-Posta Adresi: ________________________________________________________ 

Okuduğu Okul |  

Üniversite Bölümü | Mesleği:__________________________________________________ 

Bölge ve Şubesi: ________________________________________________________ 

 

 

 

İşbu imzamla tüm katılım şartlarını kabul ediyorum. 

 

 

Yer | Tarih       İmza 


