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 ‘Kent-Savaş/Barış’  
 

ŞARTNAME 
 
YARIŞMANIN AMACI 
 
‘Kent-Savaş/Barış’ başlıklı kompozisyon yarışması gençleri, kişiler, toplumlar, ülkeler arası 
anlaşmazlıklardan kaynaklanan savaşların, insan yaşamının yeşerdiği kentleri nasıl etkilediklerini ve 
değiştirdiklerini düşünmeye teşvik ederek;  barışın, insan ve kentlerin gelişiminde ne kadar önemli 
olduğuna vurgu yapmayı amaçlamaktadır.  Bu kapsamda savaşların kentlerimizi (yapılı – doğal çevreyi 
ve insanı) nasıl etkilediği; savaş sonrası kentlerin karşılaştığı sorunların neler olduğu ve bu sorunların 
aşılmasında kişi ve kurumların rolünün ne olması gerektiği yönünde sorgulamalar yapmaya davet 
etmektedir.  Bu çerçevede yarışma;  

 
 Gençlerimizin, sorgulama, araştırma ve kendilerini yazıyla ifade edebilme yeteneklerinin 

geliştirilmesine katkıda bulunmak, 

 Kente, dünyaya, savaşa, barışa bakış açılarını geliştirmek, 

 Kentlerimizin değişimi ile ilgili farkındalık yaratmak, 
 

hedefi ile düzenlenmiştir. 
 
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM 
 
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onayıyla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG)  
 
YARIŞMA KOŞULLARI 
 

A. Katılım 
Yarışmaya, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel ortaokulların 6, 7. ve 8. 
sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilir. Öğrenciler yarışmaya en çok bir adet kompozisyon ile 
katılabilirler. Katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmaları gerekmektedir. 
Yayınlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanmamış, dereceye 
girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Düzenleyen kurumda çalışan ve yarışmada seçici 
kurul üyeliği yapan ailelerin çocuklarının yarışmaya katılması mümkün olmayacaktır. Yarışma 
şartlarına aykırı başvuru yapıldığı tespit edilmesi durumunda, yarışmanın hangi aşamasında 
olunduğuna bakılmaksızın, eser yarışma dışı bırakılacaktır. 
 

B. Teknik 
Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; tek taraflı olarak, yazım 
kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Arial yazı karakterinde, 12 punto 
büyüklüğünde ve üç sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım 
kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
 



 
 

C. Teslim 
Eserlerin üzerinde katılımcının ismi ve imzası bulunmamalıdır. Sadece tek taraflı yazılmış/çıktısı 
alınmış kompozisyonun her sayfasının en alt kısımda sağ tarafta yarışmacının kendi belirleyeceği 5 
karakterden oluşan kendi el yazısı/bilgisayar ile yazılmış bir rumuz yine aynı rumuzun yazılı olduğu 
kapalı A4 zarfın içerisinde olacak şekilde öğrenci ve türkçe öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, 
numarası, açık adresi, ulaşılabilecek okul, ev ve cep telefonları bilgilerinin olduğu bir form yer 
alacaktır.  Eserlerin son teslim tarihi 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 13.00’dür. Teslimler, okullar 
tarafından toplu olarak, Lefkoşa’da, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaöğretim Dairesi 
Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 
 

D. Seçim ve Ödül 
Her sınıf düzeyinden 5’er adet olmak üzere toplam 15 veya sınıf düzeylerine bakılmaksızın toplam 10 
adet eşdeğer kompozisyon seçilecek; bu eser sahiplerinin her birine 500’er TL ödül ile çeşitli kitaplar 
armağan edilecektir. Eşdeğer ödüller, birincilik ödülüne denk gelmektedir ve katılımcılar arasında 
rekabet ortamının olumsuz etki edeceği inancıyla, ‘eşdeğer’ olarak ifade edilmektedir. Yarışma 
katılımcısı tüm öğrencilere ‘Doğu Akdeniz Üniversitesi KENT-AG Kompozisyon Yarışması’ özel anı 
belgesi, okullarına ise kültürel katkı belgesi verilecektir.  
 
YARIŞMA TAKVİMİ 
 
Yarışma süreci aşağıdaki takvime bağlı olarak yürütülecektir: 

16 Kasım 2018 - 23 Kasım 2018 KKTC MEKB’na bağlı ortaokullara duyurunun yapılması 

23 Kasım 2018 – 23 Ocak 2019 Kompozisyonların öğrenciler tarafından, okullarında, ilgili 
öğretmenler eşliğinde yazılması 

25 Ocak 2019 Eserlerin okullar tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na 
teslim edileceği son tarih 

30 Ocak 2019 – 6 Şubat 2019 Yarışma seçici kurulunun teslim edilen eserleri değerlendirmesi 
ve eşdeğer ödül sahiplerinin isimlerini DAÜ KENT-AG Merkezi’ne 
bildirmesi. 

11 Şubat 2019 Sonuçların açıklanması 

20 Şubat 2019 Ödül Töreni 

 
 
DEĞERLENDİRME, TELİF 
 
Sonuçlar, takvimde belirtildiği şekilde, seçici kurulun toplantısının ardından, 11 Şubat 2019 tarihinde 
açıklanacak ve 20 Şubat 2019 tarihinde yapılacak törenle kazananların ödülleri takdim edilecektir. 
 
Ödül alan tüm eserler bütün haklarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi’ne verilmiş sayılırlar. DAÜ KENT-AG Merkezi bu eserleri ve /veya kopyalarını yayınlarında ve 
açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir. Bu kapsamda, DAÜ KENT-AG Merkezi, seçici kurul 
tarafından uygun görülen eserlerin derlenerek kitap yapılmasını planlamaktadır. 
 
Seçici kurul üyeleri asıl üyelerdir. Ayrıca yedek seçici kurul üyesi belirlenmemiştir. Asıl seçici kurul en 
az 5 kişinin katılımıyla toplanacaktır. Kurulun sayısını beşin altına düşürecek şekilde asıl seçici kurul 
üyelerinden herhangi birinin seçime katılamayacağının ortaya çıkması durumunda, DAÜ KENT-AG 
Merkezi Yönetim Kurulu kararıyla eksilen asıl seçici kurul üyesi yerine yeni üye davet edilerek kurul 
tamamlanır. 
 



 
 
ASIL SEÇİCİ KURUL 
 
Prof.Dr. Ahmet Pehlivan, DAÜ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü  
Yrd.Doç.Dr. Pınar Uluçay, DAÜ KENT-AG   
Yrd.Doç.Dr. Ceren Boğaç, DAÜ Mimarlık Bölümü 
Yrd.Doç.Dr. Nurcan Gündüz, DAÜ Hukuk Fakültesi 
Dilgül Sakallı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Lefkoşa Türk Maarif Koleji 
Mehmet Kansu (Şair/Yazar)  
Nazan Kazaz, KKTC MEKB Bakanlığı 
 
RAPORTÖR 
Doğa Üzümcüoğlu, DAÜ Mimarlık Bölümü  
 
Yarışmaya katılan tüm okullar, öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 
 
Tüm katılımcılara başarılar dileriz. 
 
Sorular için:  
Yrd.Doç.Dr.Nevter Zafer Cömert, DAÜ KENT-AG Merkezi Başkan Yardımcısı 
Telefon: 0 392 630 2262  
Internet sayfası: www.urdc.emu.edu.tr 

http://www.urdc.emu.edu.tr/

