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Mahallemizde
Senden başka ağaç olsaydı
Seni bu kadar sevmezdim.
Fakat eğer sen bizimle beraber
Kaydırak oynamasını bilseydin
Seni daha çok severdim.

Orhan Veli Kanık

15. SUNA KIRAÇ LİSELER ARASI ÖYKÜ YARIŞMASI

Oyun, insanlık tarihi kadar eski. İnsanın yaşamı ve doğayı keşfetmesi için kullandığı
bir öğrenme yolu… Kimi zaman belli bir zaman ve mekânın içinde kimi zaman ise sınırların
ötesinde… Hayatın bizlere dayattığı ezberlerin dışında, insanın kendini bulma çabasında.
Hem çocukluğun “ana vatanı”  hem yetişkinliğin “kaçış alanı”.  Kısacası oyun, bizleri kendi
gerçeğimizle buluşturan bir sığınaktır.

Bazen oyun kurarız, bazen oyuna gelir ya da oyuna getiririz; bazen oyun içinde oyun
vardır, her şey çocuk oyuncağıdır bazen… Yazmak da metin aracılığıyla oynanan bir oyun
değil midir? Yazar ile okuyucunun oynadığı, kelimelerin büyülü dünyasına açılan bir oyun.

Sevgili Gençler,

VKV Koç Lisesi 15. Suna Kıraç Liseler Arası Öykü Yarışması’nın teması “oyun”.
“Oyun” 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.

● “Oyun” 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 aralıklı, Times New Roman olarak) 

yazılmalıdır.
● Öykülerin özgün olması gerekmektedir.
● Öykülerin katılımcının öğretmeni tarafından okunup onaylanması gerekmektedir.
● Öykülerin Tu ̈rkçenin kurallarına uygunluğu önemlidir.
● Öykülerin daha önce başka bir yarışmaya katılmamış ve başka bir yerde 

yayınlanmamış olması gerekmektedir.
● Öykü metinlerinin üzerinde okulun ve öğrencinin adı mutlaka yer almalıdır. 

Öyküleri iletmek için https://forms.gle/T36FAUtjQ2dWGTVt8 adresindeki form 
kullanılmalıdır. Öyküler yüklendiğinde “iletiniz kaydedildi” uyarısı alınacaktır.

● https://drive.google.com/file/d/1ylQ9Dl_eDXuW0PVxyqNROtMIfpQV3wxx/view

https://forms.gle/T36FAUtjQ2dWGTVt8
https://drive.google.com/file/d/1ylQ9Dl_eDXuW0PVxyqNROtMIfpQV3wxx/view


adresinden veli izin belgesinin çıktısı alınarak gerekli bölümler doldurulmalı ve belge
imzalanmalıdır. İmzalı belgenin fotoğrafı çekilerek google formdaki ilgili alana
yüklenmelidir.
● Ön değerlendirmeden geçerek jur̈iye gönderilen öyküler kitap hâlinde basılıp 

dağıtılacaktır.
● Tüm katılımcılara ve öğretmenlerine sertifika verilecektir.
● https://drive.google.com/file/d/1ylQ9Dl_eDXuW0PVxyqNROtMIfpQV3wxx/view 

adresinden 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 2022
Ödül töreni : 27 Nisan 2022 tarihinde Zoom platformu üzerinden yapılacaktır.

Join Zoom Meeting
https://koc-k12.zoom.us/j/84679830515
Meeting ID: 846 7983 0515

ÖDÜLLER:

● Birinciye 4000 TL para ödülü
● İkinciye 3000 TL para ödülü
● ÜÜçüncüye 2500 TL para ödülü

JÜRİ ÜYELERİ:

● Irmak Zileli
● Mehmet Erte
● Alper Canıgüz

İLETİŞİM:

arzug@koc.k12.tr
halimec@koc.k12.tr
aybeno@koc.k12.tr
kubrakucuk@koc.k12.tr

TEL: 0216 5856200-6367

ADRES: Koç Okulu – Lise, Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi No: 60
Tuzla/İstanbul

VKV Koç Özel Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ek- Şartname

05.11.2021 05.11.2021

Seda KAVALA Elif KARA ÖZTÜRK

Müdür Yardımcısı Okul Müdürü

https://drive.google.com/file/d/1ylQ9Dl_eDXuW0PVxyqNROtMIfpQV3wxx/view
https://koc-k12.zoom.us/j/84679830515



