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Yaşamayı yaşamak istiyorum, demiştim.  
Neylersin ki bu damda bu dem  
Ayaklarımla uyaklarımda zincir,  
Böyle topal koşmalarla geçiyor günlerim.  
Oysa - methetmek gibi olmasın kendimi ama - 
Yaşamım benim en güzel şiirim. 
                                                       Can Yücel 
 

Şairin “benim en güzel şiirim” dediği yaşamının hangi deminde olduğuna bakmaksızın 
yaşamaya devam etmekteki arzusu, yaşama yönelik en güzel methiye, yokluğa karşı en güçlü 
direniştir belki de. Yaşamın kendisinde bir direnme arzusu yok mudur sonuçta? Bunun için 
yapraklarını feda etmez mi sonbaharda bir ağaç, dimdik ayakta karşılamak için kışı? Bir 
kelebeğin düşünü gerçekleştirmeye ant içmiş ipek böceği, bunun için terk etmez mi kozasını? 
Doğum sonrası bir bebek aldığı ilk nefeste haykırmaz mı yokluğa karşı varlığını?  

Bir tomurcuğun çıtırdayışındadır direniş. Bir balıkçı teknesinin kaburgasını yalayan dev 
dalgaya duruşudur. Bir bariyerin arkasında birleşenlerin nefeslerindeki sıcaklıktır. Bir yazarın 
kâğıda sürtünen kaleminin hışırtısıdır. Yaşamın nabzında atan, değişmeye, dönüşmeye, 
dönüştürmeye dair bir eylemdir direniş. Var olabilenlerin, kalmaya niyet edenlerin, ömründen 
uzun idealler taşıyanların öyküsüdür. Peki ya sizin öykünüz?   
 

Sevgili Gençler, 
 
VKV Koç Özel Lisesi  14. Suna Kıraç Liseler Arası Öykü Yarışması’nın teması “direniş”. 

“Direniş” üzerine yazdığınız öykülerinizi her yıl olduğu gibi bu yıl da sabırsızlıkla bekliyoruz.  
 
Koç Okulu 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
 
KATILIM KOŞULLARI ve AÇIKLAMALAR: 

• Yarışma İstanbul genelindeki devlet liselerini ve özel liseleri kapsamaktadır. İstanbul 

dışından gelen öyküler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

• “Direniş” temasını ve çağrışımlarını konu alan bir öykü yazılmalıdır. 

• Öyküler en fazla 1500 sözcük olmalıdır. 

• Her okuldan en fazla beş öykü katılabilir. 

• Öyküler bilgisayarda (12 punto, bir satır aralı, Times New Roman olarak) yazılmalıdır. 

• Öykülerin özgün olması gerekmektedir. 

• Öykülerin katılımcının öğretmeni tarafından okunup onaylanmış olması gerekmektedir. 

• Öykülerin Türkçenin dil kurallarına uygunluğu önemlidir. 

• Öykü metinlerinin üzerinde okulun ve öğrencinin adı mutlaka yer almalıdır. Öyküleri 

iletmek için https://forms.gle/TNSdkdf7UBnf3KMH7 adresindeki form kullanılmalıdır. 

Öyküler yüklendiğinde “iletiniz kaydedildi” uyarısı alınacaktır. 

• https://forms.gle/TNSdkdf7UBnf3KMH7 adresindeki veli izin belgesinin çıktısı alınarak 

gerekli bölümler doldurulmalı ve belge imzalanmalıdır. İmzalı belgenin fotoğrafı 

çekilerek google formdaki ilgili alana yüklenmelidir.  

https://forms.gle/TNSdkdf7UBnf3KMH7
https://forms.gle/TNSdkdf7UBnf3KMH7


2 | 2  
 

• Ön değerlendirmeden geçerek jüriye gönderilen öyküler kitap hâlinde basılıp 

dağıtılacaktır. 

• Tüm katılımcılara ve öğretmenlerine sertifika verilecektir. 

• https://forms.gle/TNSdkdf7UBnf3KMH7 adresindeki veli izin ve taahhüt metninin 

doldurularak eser sahibinin velisinden izin alınması şartıyla gönderilen öykülerin her 

türlü yayımlanma hakkı Koç Okulu ve paydaşlarına aittir. 

Son katılım tarihi : 12 Şubat 2021 
Ödül töreni : 20 Mayıs 2021 tarihinde online olarak Zoom platformu üzerinden 
https://zoom.us/j/92608981293?pwd=TXhyZDhnOHl6Mi93ZHVDRGRUWDhmUT09 
adresinde yapılacaktır. 
 
ÖDÜLLER: 
 

• Birinciye 2000 TL para ödülü 

• İkinciye 1500 TL para ödülü 

• Üçüncüye 1000 TL para ödülü 

 
JÜRİ ÜYELERİ: 
 

• Necati Tosuner 

• Mine Söğüt 

• Figen Şakacı 

İLETİŞİM: 
 
      mahmuty@koc.k12.tr 
      banuk@koc.k12.tr 
      candany@koc.k12.tr 
 
 
TEL: 0216 5856200-6218 
 
ADRES: Koç Okulu – Lise, Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddes No: 60 
Tuzla/İstanbul 
 

 
            VKV Koç Özel Lisesi 

     Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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Seda KAVALA Elif KARA ÖZTÜRK 
Müdür Yardımcısı Okul Müdürü 
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