KALEİÇİ ROTARY KULUBÜ
KALEİÇİ ROTARACT KULUBÜ

“ MESLEĞİMİ TASARLIYORUM I ”
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
I. Yarışmanın Amacı ve Konusu:

Yarışmanın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim ile edinmiş oldukları bilimsel nosyonu
uygulamaya

yönelik

olarak

kullanabilme,

yorum

yapabilme,

konuyla

ilgili

ihtiyaçları

değerlendirebilme ve fikirlerini yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilme
becerilerinin geliştirilmesinin yanında tıp eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda öğrencilerin
yaklaşımları, tespitlerini, öngörülerini, isteklerini belirlemeye çalışmaktır.
Yarışmanın konusu “Nasıl Bir Tıp Eğitimi?” dir. Öğrencilerden, bizatihi tıp eğitiminin/sisteminin
değerlendirilmesi talep edilmektedir. Tıp eğitiminin/öğretiminin nasıl olması gerektiği konusu
yıllardır teorisyenlerini, uygulayıcıları, kamuoyu gündemini meşgul etmektedir.

Özellikle yeni

kurulan tıp fakülteleri beraberinde, “Kalite düşüyor mu?” sorusunu akıllara getirmektedir. Kurulan
tıp fakültelerindeki alt yapı eksikliği (öğretim elemanı sayısı azlığı vb.) önemli ölçüde dikkat çektiği
günümüzde; yarışma vesilesi ile tıp eğitiminin en önemli paydaşlardan biri olan öğrencilerine de
görüşlerini paylaşma/sunma imkânı verilmiş olmaktadır. Katılımcılar, konuyu diledikleri gibi ele
almak konusunda serbestîye sahiptirler. Tıp eğitimine ilişkin olmak kaydıyla, konuyu istedikleri
şekilde inceleyebilirler.
II. Yarışmanın Yürütülmesi:
1. Yarışma kurallarının belirlenmesi ve uygulanması ile Yarışma Jürisinin belirlenmesi vb. gibi
yarışma sürecine ilişkin yapılması gereken her türlü iş ve alınması gereken her türlü karar,
Yarışma Komitesi tarafından verilmesini müteakip Kaleiçi Rotary Kulübü Yönetim Kurulu
tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
2. 2018 – 2019 eğitim öğretim dönemi için Yarışma Komitesi şu kişilerden oluşur:
-

Prof. Dr. Necmi DEĞER

-

Prof. Dr. Atilla RAMAZANOĞLU

-

Ecz. Demet AKYELLİ

III. Yarışmaya Katılım Şartları:
1. Yarışma

yalnızca

tıp

fakültesi

öğrencilerinin

katılımına

açıktır.

Bu

çerçevede;

katılımcıların, Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC’de bulunan herhangi bir devlet veya vakıf

üniversitesi bünyesindeki bir tıp fakültesinde (lisans aşamasında) yarışmanın yazıların
teslim tarihi itibariyle öğrenci olmaları gerekmektedir.
2. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
3. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir metin ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı birlikte
yarışmaya katılamazlar.
4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen metinler özgün ve spesifik olmalıdır. Bu
anlamda; daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya
yayımlanmamış ya da kullanılmak veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
5. Dereceye giren metinlerden, Yarışma Jürisinin salt çoğunluğunun “yayımlanabilir” oyunu
alan ya da Yarışma Komitesi tarafından yayınlanabilir kararı verilen metinler Kaleiçi
Rotary Kulubünün uygun gördüğü şekillerde başkaca bir izne gerek olmaksızın
yayınlanabilir.
6. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı başlangıçta veya sonradan Yarışma
Organizasyon Komitesi tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da
yarışmadan ihraç edilir.
7. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.
IV. Şekil Şartları:
1. Yarışma için gönderilecek metinlerin Türkçe olması, akademik yazım ve etik kuralları ile
Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur.
2. Metinler;


Türkçe “başlık” içermelidir.



Başka bir kaynağa atıf yapılmış ise, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre
alfabetik sıraya dizildiği “kaynakça” içermelidir. Kaynakça metnin sonunda yer
almalıdır.



Kapak sayfası vb. içermemelidir.

3. Metinler bilgisayarda şu şekilde hazırlanmalıdır:


Ana Başlık : Tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmalı ve ortaya hizalanmış
olmalıdır



Ana metin : “Times New Roman” yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, 1,5 satır
aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.



Dipnotlar

: Sayfa altında, “Times New Roman” yazı tipinde, 9 punto büyüklükte, 1

satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.
4. Metinler A4 ebatlı sayfaya; alt: 1,5 cm, sağ: 2 cm, üst: 2,5 cm, sol: 3 cm kenar boşluğu
bırakılarak oluşturulmalıdır. Metinler sayfaların tek yüzüne yazılarak oluşturulmalıdır,
arkalı-önlü olmamalıdır. Ayrıca sayfalar (en baştan en sona) numaralandırılmış olmalıdır.
5. Metin hacmi konusunda sınır bulunmamaktadır.

6. Yarışmacının yararlandığı kitap, makale sair eserler var ise dipnotlarda belirtilmek
suretiyle atıf yapması zorunludur.
7. Yarışmacıya ilişkin bilgiler (adı, soyadı, kurumu vb.) metnin içeriğinde (ana başlık altında
veya herhangi bir yerde) kesinlikle yer almamış olmalıdır.
V. Yarışmaya Başvuru ve Gerekli Belgeler
1. Yarışmaya başvuru, Kaleiçi Rotary Kulübüne hitaben yazılmış (başvuru iradesini içeren)
bir dilekçe ile yapılacaktır. Söz konusu dilekçe, başvurucunun telefon numarası ve eposta bilgilerini de içermeli ve ayrıca başvurucunun öğrenci belgesi dilekçeye ek olarak
konulmalıdır. Dilekçe ve eki (öğrenci belgesi), 2 nüsha olarak hazırlanmalı ve her nüsha
poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.
2. Yarışma için hazırlanan metin 6 nüsha olarak çoğaltılmalı ve her bir nüsha poşet dosya
içerisine yerleştirilmelidir.
3. Metnin bilgisayar ortamındaki halinin bir kopyası boş bir CD içerisine kopyalanmalı ve söz
konusu CD bir poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.
4. İlk üç maddede belirtilen şekilde hazırlanmış olan;
-

Dilekçe ve eki (2 nüsha)

-

Metinler (6 nüsha)

-

CD (1 adet)

-

Kapalı bir zarf içerisine koyulmak suretiyle paketlenmelidir. Söz konusu zarf (paket)
“Bahçelievler Mah. 141.Sok. No:13/2 ANTALYA” adresine, taahhütlü olarak posta veya
kargo ile yahut elden teslim suretiyle ulaştırılmalıdır.

-

Kargolama nedeniyle oluşabilecek hasarlardan ya da gecikmeden Yarışma Organizasyon
Komitesi veya ilgili kurumlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

VI. Yarışma Jürisi:
Metinlerin değerlendirilmesi ve puanlanması, Yarışma Komitesi tarafından oluşturulacak olan
Yarışma Jürisi tarafından yapılacaktır. Yarışma Jürisi, 3 (üç), 5 (beş) veya 7 (yedi) kişiden
oluşacaktır.

Jüri

üyeleri

akademisyenler

ve

doktorlar

arasından

seçilecektir.

Yarışma

Organizasyon Komitesi tarafından gerekli görülmesi halinde, sonuç açıklanma tarihinden önce
olmamak üzere, jüri üyelerinin isimleri ilan edilebilecektir.
VII. Ödüller:
Birincilik Ödülü

: 5.000 TL

İkincilik Ödülü

: 3.000 TL

Üçüncülük Ödülü

: 2.000 TL

Rtn. L. Hilmi Ünsal Özel Ödülü

VIII. Süreç:
Son Başvuru Tarihi: 15.Mart. 2019 tarihi mesai bitimine kadar metinlerin belirtilen adrese ulaşmış
olması gerekmektedir.
Sonuç Açıklama Tarihi: Dereceye giren yarışmacılar 15.Nisan.2019 tarihine kadar açıklanacaktır.
Ödül Töreni: Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, 2019 yılı Mayıs, Haziran ayı içerisinde olmak
üzere Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek bir tarihte ve adreste yapılacak bir
törenle verilecektir.
IX. Duyurular:
Yarışmaya

ilişkin

tüm

duyuru,

açıklama

/meslegimitasarliyorum sayfalarında yapılacaktır.
X. İletişim:
Yarışmaya ilişkin her türlü soru ve önerileriniz için:
kaleici@kaleici-rotary.org.tr 0 242 244 76 78

ve

ilanlar Facebook

ve

İnstagram’da

