Academics At Risk Platformu
Tarihe Not Düşmek İçin
Hatıra ve Hikaye Yazma Etkinliği

1. Hatıraların ve hikayelerin son gönderme tarihi 15 Ekim 2020'dir. Bu tarihten sonra
gelecek hatıralar ve hikayeler de kabul edilip arşivlenecektir.
2. Etkinliğe isteyen herkes katılabilir. Ancak tehdit, hakaret ve genel ahlak
kurallarına uymayan hatıralar ve hikayeler değerlendirilmeyecektir.
3. Etkinliğe istenilen sayıda hatırayla ve hikayeyle katılım olabilir. Ancak bir katılımcı
bütün hatıra ve hikayelerini tek bir metin dosyasında göndermelidir.
4. Hatıralar ve hikayeler
gönderilecektir.

hatira.hikaye@academicsatrisk.org

e-mail

adresine

5. Gönderilen her hatıra ve hikayenin bir başlığı olmalıdır.
6. Gönderilen metin içersinde resim vb. görsel içerik kullanılabilir.
7. Hatıra ve hikayelerin metin uzunluğu serbest olacaktır (A4 sayfa boyutu, 12 punto,
tek satır aralığı ve Arial karakteri kullanılmalıdır.).
8. Hatıra ve hikaye yazma etkinliğinin konusu “Tarihe not düşme adına
''Kovuşturma'', ''Gaybubet'', ''Tutuklanma'', ''Hapis'', ''Göç'', ''Kamp'', ''Heim'' vb.
gibi yaşananlar'' olarak belirlenmiştir.
9. Hatırlar ve hikayeler; Academics At Risk Platformu'nun görevlendireceği bir ekip
tarafından kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserler ve yapılacak çalışmalar
için telif ücreti ödenmeyecektir.
10. Gönderilen hatıraların ve hikayelerin telif hakkı ve bunlardan meydana getirilecek
yazılı ve görsel çalışmaların telif hakkı Academics At Risk Platformu'na aittir.
11. Gönderilen hatıra ve hikayeler üzerinde Academics At Risk Platformu dil bilgisi ve
yayın kuralları açısından düzenlemeler yapabilir.
12. Jüri üyelerimiz gelen eserleri belirlenen 5 eleme kriterine göre ön elemeden
geçirecektir. Daha sonra ön elemeyi geçen eserler jüri tarafından okunup
belirlenen 10 genel değerlendirme kriterine göre değerlendirilecek ve bir sıralama
oluşturulacaktır.

13. Ödüller:
Birinciye

500 €

İkinciye

300 €

Üçüncüye

200 €

Sonraki 10 esere 25 €'luk www.kitapdunyasi.eu hediye çeki verilecektir.
Ayrıca her katılımcıya değişik konularda olmak üzere www.kitapdunyasi.eu'
dan bir kitap hediye edilecektir.
14. Hediye kazananlar www.academicsatrisk.org internet sitesinden rumuzları ve hatıra
ve hikaye başlıklarıyla beraber yayımlanacaktır.
15. Hediyeleri göndermek ve katılımcılarla irtibat kurabilmek için gönderilecek metnin
sonuna aşağıdaki bilgiler eklenmelidir. Bu bilgileri eklemek mecburi değildir.
Ancak irtibat kurulamayan durumlarda hediyeler yedek katılımcılara verilecektir.
Ad-Soyad - Nickname :
Rumuz
:
Adres
:
Telefon-E-Mail
:
16. Hediyeler katılımcıların adreslerine teslim edilecektir.
17. Etkinlik kapsamında verilecek kişisel bilgiler "Datenschutz" yasası kapsamında
koruma altında olacak ve üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak ve
Academics At Risk Platformu'nda saklanacaktır.
(www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/)
18. Etkinliğe hatıra ve hikaye gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılacaklardır.
19. Ön eleme kriterleri:
1.Hatıra ve hikayenin uygun ve ilgi çekici bir başlığının olması ve hikayenin içeriği ile
uyumlu olması.
2.Hatıra ve hikayede anlatılan konuların anlaşılıyor olması.
3.Hatıra ve hikayede kurgu, karakter, olayların paralelliği ve tutarlı bir sıralama olması.
4.Hikayede geçen olayların okuyucunun gözünde canlanabiliyor olması.
5.Hatıra ve hikayelerin anafikirle uyumlu olması.
20. Genel Değerlendirme Kriterleri:
1.Hatıra ve hikayede akıcı bir dil kullanılması.
2.Hatıra ve hikayede anlatım bozukluklarının olmaması.
3.Hatıra ve hikayede dil bilgisi kurallarına uyulması.
4.Hatıra ve hikayenin giriş, gelişme ve sonuç planlamasına göre yazılması.

5.Hatıra ve hikayede geçen kahramanların iyi betimlenmiş olması.
6.Hatıra ve hikayenin anlatım becerisi (Cümlelerin açık, anlaşılır ve kullanılan kelime
çeşidinin zengin olması.).
7.Hatıra ve hikayeleri açıklayacak ve daha anlaşılır kılacak atasözü, deyim, kıssa vb.
kullanılması.
8.Hatıra ve hikayenin anlatımında yer ve zamanın ayrıntılı olarak betimlenmiş olması.
9.Hatıra ve hikayede kahramanların karşılaştığı problemlerin ve sebeplerinin kolayca
anlaşılabilecek şekilde anlatılması.
10.Hatıra ve hikayede kahramanların karşılaştıkları problemlerin çözümü için
yaptıklarının kolayca anlaşılması.
21. Jüri üyeleri
Doç.Dr.Rukiye Ersözoğlu
Dr.Lokman Karasu
Dr.İsmail Taşdemir
Dr.Halim Yıldırım
Not: Hatıra ve hikayelerde anlatılan mağduriyet, mazlumiyet ve masumiyetle ilgili
özgünlük vb. içerik değerlendirmesi yapmak istemiyoruz. Her hatıra ve hikaye
içerisinde kendine has bir acı ve zulüm barındırıyor olabilir. Biz acı, zulüm,
mağduriyet ve masumiyetleri değerlendirmek ve kıyaslamak istemiyoruz.

