Kara Çizgiler
doğada ilk kirlenmedir
ülkelere
bölünmesi
yeryüzünün
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Sevgili Gençler,
VKV Koç Özel Lisesi 10. Suna Kıraç Liseler Arası Öykü Yarışması’nın bu yılki
teması “sınır”.
Sınırlara ihtiyacımız olduğu algısıyla büyüdük. İlk sınırlarımız benliğimizi
korumak için ördüğümüz duvarlardı. Bu algı o kadar yerleşti ki belleğimize, varlığımızı iki
biçimde konumlandırıyoruz artık, Murathan Mungan’ın deyişiyle ya dışında kalıyoruz o
görünmeyen “çember”in ya da içinde. Peki, ruhumuzu ancak bir bedenin içinde
duyumsayabiliyor olmak? Bir sabah bambaşka bir bedende uyandırırken Samsa’yı, bu
bunalımı tartışmıyor muydu Kafka? Peki ya sokakların, mahallelerin, şehirlerin, ülkelerin
sınırları?
Bu yıl “sınır” ve çağrışımlarını içeren öykülerinizi merakla bekliyoruz. Sizleri,
Orhan Veli’nin sözünü ettiği o “her şeyi söylemenin mümkün olduğu yer”i bulmaya, dilin
aklımızı çevreleyen doğal sınırlarını zorlamaya davet ediyoruz.
VKV Koç Özel Lisesi
Edebiyat Bölümü

KATILIM KOŞULLARI ve AÇIKLAMALAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yarışma İstanbul genelindeki devlet liselerini ve özel liseleri kapsamaktadır.
İstanbul dışından gelen öyküler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
“SINIR” temasını ve çağrışımlarını konu alan bir öykü yazılmalıdır.
Öyküler en fazla 1500 sözcük olmalıdır.
Her okuldan en fazla beş (5) öykü katılabilir.
Öyküler bilgisayarda (12 punto, bir satır boşluklu, Times New Roman olarak)
yazılmalıdır.
Öyküler elektronik ortamda gönderilmelidir.
Öykülerin özgün olması gerekmektedir.
Öykülerin katılımcının öğretmeni tarafından okunup onaylanmış olması
gerekmektedir.
Öykülerin Türkçenin dil kurallarına uygunluğu önemlidir.
Ekteki bilgilerin doldurularak öykülerle gönderilmesi zorunludur.
Dereceye giren öğrencilerin öğretmenlerine kitap seti hediye edilecek,
yayımlanmaya değer öyküler kitap haline getirilerek öykülerin sahiplerine ve
öğretmenlerine hediye edilecektir. Tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

Son katılım tarihi
Ödül töreni

: 08 Şubat 2017
: Nisan ayının 3. Haftası
Kesin tarih daha sonra bildirilecektir.

ÖDÜLLER:
• Birinciye 1000 TL para ödülü
• İkinciye 750 TL para ödülü
• Üçüncüye 500 TL para ödülü

JÜRİ ÜYELERİ:
•
•
•

Gonca Özmen
Necati Tosuner
Enver Ercan

Not: Başvuruların okulumuz öğretmenleri Candan Yavuz, Mehmet Murat Haktanır’a
yapılması gerekmektedir.
candany@kocshool.k12.tr, murath@kocschool.k12.tr

EK:

ÖYKÜNÜN ADI:
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:
ÖĞRENCİNİN TELEFON NUMARASI:
ÖĞRENCİNİN E-POSTA ADRESİ:
KATILDIĞI OKULUN ADI:
OKULUN TELEFON NUMARASI:
OKULUN E-POSTA ADRESİ:
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI:
ÖĞRETMENİN TELEFON NUMARASI:
ÖĞRETMENİN E-POSTA ADRESİ:

