
T.C. SARAY BELEDİYESİ 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Genç Öykü Yarışması Şartnamesi 
1.AMAÇ 
İlçemizdeki gençlerin öykü yazınına yeni, çağdaş ve özgün yapıtlar kazandırmak. Lise çağındaki 
gençler arasında öykü yazanları özendirmek ve okuyucu ile buluşturulmasını sağlamak. Kültür, sanat 
çağdaş düşünce ve gelişmeye açık yapıtların yazılmasını özendirmek. Türkçeye öykü türünde yeni 
örnekler kazandırmak ve edebiyat eğitimine katkı sağlamak. 

2.KONU 
3.GENÇ ÖYKÜ YARIŞMASI’nın ana teması’’ SERBEST KONULU ÖYKÜLER’’ dir. 
Yarışma konusu serbest olup; öykü temaları yarışmacılar tarafından belirlenecek ve her eser kendi 
bütünlüğü içinde değerlendirilecektir. 

3.YARIŞMA ORGANİZASYONU 
Genç öykü yarışması ‘Saray Belediyesi’ tarafından organize edilerek yürütülmektedir. 
 
4.KATILMA KOŞULLARI 
• Yarışma ilçe sınırları içinde eğitim gören 2003-2006 doğumlu öğrenciler için geçerlidir. 
• Yarışmacılar en fazla 1 öykü ile yarışmaya katılabilirler. 
• Öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır. 
• Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir eserden kopya bulundurmayacak ve çağrışım 

yapmayacaktır. 
• Değerlendirmede konu ve anlatımın yanı sura ileti, dil kullanımı, sözcük seçimi, tümce yapısı, 

düzeye uygunlukta göz önüne alınacaktır 
• Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
• Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü 

kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, 
uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder. 

• Yarışmaya katılan öykülerde genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya 
reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır. 

• Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir. Başvuru sahibi bu 
noktada öyküsünün Saray Belediyesi süreli-süresiz yayınında kullanmasına razı gelmiş sayılır. 
Uygulama esaslarında yer almayan konularda takdir yetkisi Saray Belediyesi’ne aittir. 

• Başvuru sahibi yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. 
 
5.YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERDE ARANACAK ŞARTLAR 
5.1 . Yarışma konusu serbest olup; öykü temaları yarışmacılar tarafından belirlenecek ve her eser 
kendi bütünlüğü içinde değerlendirilecektir. Türkçe yazılmalıdır. Türk dilinin özgünlüğü korunarak en 
az 1(bir) en fazla 3(üç) sayfa olarak yazılmış olmalıdır. 

5.2 Yarışmaya katılacak öyküler; A4 boyutunda, 11 punto, 1.5 satır aralığı, yazı tipi Times New 
Roman olacak şekilde bilgisayar oylumunda hazırlanarak 2 kopya halinde; biri bilgisayar çıktısı 
halinde kapalı zarfa konularak Saray Belediyesi Atatürk Kültür  Merkezi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’ne elden teslim, diğeri e-posta yoluyla sarayakm@gmail.com    adresine mail olarak 
gönderilmesi gerekmektedir. 



 5.3 Elden teslim edilecek zarf ve içinde yer alan kopya için zarfın sol üst köşesinde eser sahibinin Ad, 
Soyad, Telefon ve Adres Bilgileri; e-posta ile ulaştırılacak kopya da ise eser bitiminden sonra 
oluşturulacak ayrı sayfada Ad Soyad, Telefon ve Adres bilgilerinin yer alması gerekmektedir 
 
6.YARIŞMA TAKVİMİ 
6.1 Yarışma Başlangıç Tarihi  20.06.2022 
6.2 Başvuru Bitiş Tarihi 20.07.2022 
6.3 Sonuç Bildirimi 30.08.2022 
6.4 Ödül Töreni Gecesi 08.09.2022 
 
 
7.ÖDÜLLER 
7.1 DERECEYE GİRENLER 
Dereceye giren ilk üç eser, 18 kitaptan oluşan Hasan Ali Yücel Klasikleri öykü seti ile 
ödüllendirilecektir. 
7.2 Yurt dışından katılanlar hariç ödülü hak eden kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat 
bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti 
olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Saray Belediyesi 
uhdesinde kalır. 
 
8.ÖZEL KOŞULLAR 
• Saray Belediyesi Genç Öykü Yarışması’na başvuru yapan kişi, öykünün yasal sahibi olmalıdır. 
• Telif Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı 

düzenleyen Saray Belediyesi, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile dereceye giren 
öyküleri kitap haline getirip basabilir ve ücretsiz olarak dağıtabilir. 

 
9.JÜRİ 
• Arif NACİ ÖNGÖREN (Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü) 
• Hülya ECEVİT (Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Öğrencisi) 
• Bülent ALP (Emekli Edebiyat Öğretmeni) 
• Hasan AKARSU (Yazar) 

 
10. BAŞVURU ve İLETİŞİM 
Ödül töreni gecesinin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden, sosyal medya 
hesaplarımızdan duyurulacaktır. 
 
Adres: Yenimahalle Orkide Sokak No:1 Saray Atatürk Kültür Merkezi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü 
Telefon: 0282 768 10 05 (Dahili:312) 
E-posta: akmsaray@gmail.com   
 


