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Kr.disis bdİ vc a}n fu üı-l hılı& bulılmro F.}2,Y. M.\bpl.n EDgnı Ufr."nl dğ §nl
,.|dlde lEYzİYE MEKTEPI-ERI VAIGI.ıanı (,İ!&l vcnln. (oruı@ı r\@! ı.p.eında
disra 3ld (acıjn ıomı.rn ö.3örüJnğn ltra oncıi.nii ifu! içü s.cİ]! olG0 h.lldr
tIicinde. k,şitl v.ntn.la. irl.m6 vd!.}r.İblrı *4..n,nd. §.dıd ınBurr..lll*ın.çlk

oğ.dçi v.İi l.yz!. McıtD|on trn..rti \lc!s§i, & ıç.nr şhıd. FEYZ|YE MEXTEPLER]
v^Kn'r hhliı. ğOEl w irl@l En ıı4onnid.ıl oğan.iy. ıt ılş$ı volcn. N.ı,r]. El8u
UİEl old Yrll@ıM İdlm 6.1ıFtl.n k psıidı 6593 §uh rJ$üı v.nl..n KofoMl
Kİau utd,e .dğr4 ffin bilB,bn, aoloanf t İaco ,ç.Eo 6amo\t ıl ü,lgıl.,n
o'güj^}d E .lbn|iı !,üElini. .&.m s.lı!.dğnM trn* sdnlftrı. F!:@l v. leı.. !.hş,nl
6.1i!d.rifu ,iiift s.tlilB, .mçLni. "F9zi. M.İtpkn vd(n Inı fr. oblu tl*,\). E|3id
ul9l Öfü Y şr,D f..nİn ı!rm,n t Kr,9l v.nl.nn l|lcnidı 0ğ,.!.ı v.ın A\.,j!.
Aiİnlıfu M.bi' lEsnılo bcl,ni[a mıçır 6 ı.T.e ç..Fwindc ,!l.mt..r@li6r
t nınt'.a .di]nrnc o4İr nılflc .a 36en|&mı Ü.lü .d.ni
fqn!. MğLt4l.n vıl6 lıı oiboıulu N.İı)--c ğg0, Utı9l olıü Yİ'D§D (rıo lr9ffsd!
Kiti9l v.rJ.nn l5lem.J oğrcncl Aı-dı.lıh. M.6, i|. bılaltğ.dlioD, 9ö2 İo§ l,u.6ld
hknr t n6!d na 306ı..niğmı bğ m ğtcnm
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FEYziYf trEx,tf Pl,İRi \ A(İr lŞrli o(f ı,ı,ARt

NAK|!,Yf, l]t,ct]N t|l.tls^ı. ÖYKii yARt§MAsı İ^TlLlM xAPsAMIND^

xi)isr L \ t.RiLERiı lşLE\l!tsi alĞRtı('i

^Ynlrtl.^ 
rMA [rıjTNi

Kodisin. bığlı v. ıyn bn ıEel tj aliği blllnn.yan aelnye M.kr.pl.n lkıj$d ltlfu€sini d.
içğii §.kild€ ı'LYznT MEKTEPI,ERI vAKFl l"v6bf' y! di "v.n sdmlusı") ol-!t
kişisl v.nleliiinn bfunm§ın! ve eüv.iliğl.e .n rıkek dG.d. özo 8osı.m€kıeyiz
Buna soĞ, ba$! oz.l hlyatn gjriliği olm.İ üzğ. kişl... ımd h.İ r. @su.luu.n.j
İ@6ü !. ki§i*l vğilğin İ@nm6ı dac,yla dlal.nm 6698 synl xtl*l vğil.nn
ı(oMm.J (runu ("(vKrt v.ya (üui") lop$mınd!" ki§i*l v.rilğinizin loDloma

§.tillği, işIon. @4le. iştem..io huİ!k] n.d4lği v. balrünıa ilişkin olarali ven
sofunlllu 9f.tyı! sidği işbu Ardınlsinı M.ıni kıpffiındıbilgıl..dimeı iğ.nz

kle!.n lven sofomlls) Kddnintbdğll vearn hİıüzelkişiliği bulunm.yı. ley,iye
Nlekl.pı.n l(ligdi l§1.1m.9ini de i«.ir §.kild. FEYZıYE M!(TEPI-LRI VAKF l

l-Ki§n.l \'.rikrin l§|.nnc {mı.ı:

Aydınlıtnı M.ıni'nd. b.liniıd K(i9l vğil.nDizi n işlmm. .m&ündı hğlıan8l bi, dgğiti!liı(

dnd h.jind., $a1o t .rn znd i2j.,lını tn.

ı-lftit.|\'..il.rinAİl..,lrbil...ii't.rıOi.il.Ak|ınm 
^n.c,:

(\'y.x'nın ıiş*l wğiıdn .ıhnlm§nı ilişli. 8 rc 9 6add6ind. b.li.İto kişiel
v.İil.n.iu e&ti6 flatiy.!.nnii ycnn. sdi.jım.li !. y.ıon.ı,ı(rr., g.lişifri f!.]iy.dği.i.
y.rin g.driImdi E orlriaiyon ve.tla.lil f.diyeıldİni, yon. g€ıinlm6i m8dm
uyınno sirtmiBiz. ylld.diÜ.iz esd. vid@. fdoğ60ü otll iç1 blltol.nni2e,
Kufudun@n w.t §t si ilo Kururuo@ .!ı ssyıl n.dr. he$pl.n m6ras.a

t$ü Aydnlaİİ. M.r,,i ıa!@ınd. i§lİo dğr.ire .i| İişi9l v..jlğ, okulünu&}i
Akaddik Binnlğ D.ps§nrt Enjındo .&İn fuliy.t]ğjiin y6n. g.tiriln6,
yd@.İ/ıeiy.r g.lişini f.ıliy.ddi.i. ,.n.. g.ıiiln6i v. olgoizlsyon t dkinlik yön.tifi
@rdm uvrno idac.kir

Kişü.l vğjl...12, işb! 
^ydlnlaına 

Mdni'nde bdinilm @ıçlr doğnrlbundi kıjl,nllm.İ
uer., liziLen vdveya clckıonik oİİlmlardi l@lMm.iıadtr

3-ToDlimı Yöı|cni,e tlukUlüi s.bobi



a1-2
Bu kıpMd,ikv«'nı.5 v.6 madd.l.nnd. b.linila ldi9l I..i i§la. ,aido.a dar.ll
o]el] yulu.li ı msddc İıpgmında b.lirdld vği i{eme riçlr çğço6incğ öğ6cir.
!iı lii§a9l !otğ. !çıı.az. .lınolsı huılki ..ö.$i uyrnq işi6n.ld.nn

,ı_ ı(İid v.n süibill. E.Uın
Krun'ün ı l m.dd.9i uy.oo.a, vği §hibi olrki
Ki§jfl vğilğiDin i!ı.nip iran.dlğni öğrc.ie.
(iift vğilği işlomiş* b@a ilişldi bil3] lıla.ğ..,
Kişi3.ı v..ildinin işl.m. deı., ve b!.len M..ın. Ur!!n kllı6ılıP kulıdıl6adı&.ı

Yun içi.dc v.y. rlndı9ıidaldli*l vfllği. ılıınıdıü üçoncü ki§il..ibiıd.,
Kiş*l vdilo..}sikv.t! yanl( (l6nit olnsı haiİd.6mlun dd..lİlm6ini nım. ve bu

İıpsdı y.pılü işl@in kişi*l vğjlğin akrü ldığ uçüncü ki§il€r. biıdirild$ini isı.ne,
KvK( l. il].ili diİ( ıüOn hnıuolğiE !y$n olfıİ irloniş olna,na 6ğn.4 i§lon.,.i
g.i.hircn §.bePıelin on.dD kalımsı ha]i.deld9icı !c.il6n silim.,ini v.t!yotediım€sini
in@. !€ bu İ!ps.tı rıp,le iş1.oi. k]şs.l ldiığiİ ütanldığı iiç.n ü hşil@ bildinln.ifu

i5l.io v.nlğid nü{ı4lru olodıit ,i!ı@l.r vdlıeyla ,n.liz .diım6i üeiiyl. kişinan

Iddisi,]ğhln bn sols fty! çıİnannr iliE dnq
KgiFı !.nl.rini. küu.a ıyhn oığıt işl€nn.si *{.biyl. zı]m u&@.9 he]ind. ,"fu,
8idğilmclini ı,l.p .in . hüle.! gniPriniz

Tıl.plere ilişİin o1.6t yMİ ş.lrilde yanıı !..ilm.si v. bu eb€pı. !rT.! bi, nıliyel sö,

k@u§ olm6ı h.liod., (işis.l v@lm KNoı KurulD la.ıfındr b.lirl.İc, ünf,y, gort

t İ!İn,zdo ığ.l lalep .di lel,il6eıdi.

vıklf ğriaı.d$ öğen.iy. an !}ise] vc.ihnn işl.im.si t. ı]dınlnas su.eçl€nne ilişlin
ydnlo, .naç v. hüuli 9bePl.. ile gnip oIduğ!6 halü]d konu$.di bjtgil.ndidldin

Ku(K m.jd. l]] /l uy.n.c., i§bu mıddenc b.linild hüledz ıulım.ı için ü1.6ini2i,

yull! düü ww fnvoduf *.b ada§i.d.ki b.şvufu f@ü v. kinıi8i.izi t,şvik cdici

b.lg.lği .t!ı.i2 dolduüiı vr*lf,n T§ililt cad |\t, 6 lişeı,ş / l3linbul ,dEsiİ' biaı
.ıd.a wla notr rsı6,vb veyı v.İıfın foJDü-!!lf!tn!rşı!h§!]}: I !,İesin, slv,nli
.l.ktmiı ifta il. v.yl soö.k@fnv .du ğ adcn.. İoöjı ima y. d, diİ. ön€ bildndiğ niz

v. vaİrfln §iğ.mind. İlyııll bulune eıehMik Po$! ad6i.. il.rilr§i hdind, :]0 {oruz)

güi içdilindebışsfunu d€ğğl.ndidl.rek sudedınlMkİr



f EfziYE }!al(İf, PLEni vAKFt l§lt( ot(LLl,ARl
NAKlYYf, f, LcÜN çL(r§ALöYKü Y^RlŞM st r(A,IıLrM K{PsAMl\lı^

d§istL vaRiLEniı i§l-[n.'yEsi öĞRıTMf N

AYDl\l,ATMA MİTNi

kndiiineb,ğİ v. ayn bir furcl ıiiıiİi b!lı.nıy,.fğrziy.Mcıtcpl..i lııigdi hl.herinide
içenr ş.kilde FEYZiYE MEK'IEPLER| vA(fl C'vaİıt'' ya da "v.n sofunl$u") oığaİ
kişisl fğil.n.izin İoİı]msln. r€ guv.nliğn. o }!\*k dğ(.de ö,4 _ıösım.h.!i2
Buni aör, ba§t özel hay.tn griliğl olmal uFe kişil.ıi. tnel hdk v. ö28!dİıloni
\mnal v€ İirigl v€nı.nn koMnai m.clyla duzdl.no 6693 rallll Kjşisl v.nl.!i.
Kofunmd (ruİ! l"KVrK v.v. ( !.") ıı9ff|.d.. tişi*l vgilğininn 1o9lü6a
§ekill.n, i§lenm. an!çır, ir.n6in huıaki nedenlen ve h.İl!nnız! iljşlrin olüat v.n
smdlu$,ıf.tylı sir.n (bu Ay.tnl.haM€tni ka!ffi,ödi hil8ilmdim* ntn,

IşvRn (vği soMlus) (odirinc bağı !r ıyn bnfuzel ıiriliğbulunnıti. Feynv.
Mek.pığ &ıigdi hlamdinid. içsr ş.kildc FEYZIYE ME(TEPLERI VAKFl

1-1i!i!.l v..il.ri. lll.nb. A n..,:

2 xi!nd v.ril.ri.,1ı|ırnrbi|...ği ıırınır il. Aııt.lm ım..,:

}Toplımı \ön|.ml r. Hutulüis.b.bi

Aydın1.ina Metnfnd. belinilei Kişi*l vol.nnizin işl..ne ma.ında hedegi bnd.ğhiklik
oln§ hdi.d.,.yflo fuaf,.,zrİ. izin .llmc.lİ.

KvKK'nİn ıirısl vğilğin ılh'm.slna ili§ıj. 3 !. 9 dldd.sinde belinil€. ıişis]
vğiı.liniz cğjüh füliy.t]ğinin y.nn. g.tidlocsi !e tğ..elnl@iyd s.ı(imi lüliy€dennın
y€n.. getinloGi v. oigdi4y@ v. .tti.li]ı faa]iy.d.nnin ydinc geddln.si maçıın
uy.n.o si3ı@i6i2. yilt].di&iiz 6ğ, vid@, foıoğinır oloİ içi büllolenmiz.,
Kufuoun@n vğb sit€si il. Kurumumrd ajt ,o§y,] m.dya h.gpıin nd.id.a

K§i5.1 voil..i.iz, i§bu Ayd,nlma Meı.i'nde b.linil.n lhıçlr doğfulıusundı kullanllmrİ
rrğ., İnkff v.\.ya.l.klr@ik ortınIdd, ıollümıkıadr

lğbu Aydml.hr M.ıni kipo,.d. i9l..ğ öğ.nciy. ai1 lişid venl.r, ololunızdAİi
Aİlddit Binm16 D.pgtnn ünnndo ğlid f.rli!.ddinin y.d,e gainIm.si.

yğockl@iyğ g€ıİioi f,riyatdinin ydne gainlmBi v€ orsri,alyon v. ellinlik y.ındiEi
m.du uYsnğ (İde.k|ir



Eİ3
Bu İapfuda, I(VKK'nın 5 ve6 h.dd.lğind. b.linilen ki9isğl v.n i§len. Fnlınna dayolı
ol..İ. yut.ndi l o.dd. Lip6.n,ndi Hinild v.li i§io. naçlr ç..çevBin . oğmciy.
.il Lişigl!ğild. açlİ.a,!n ıjınnr huloıi*b.si uy!.ncı işldm.k.dir

+ l(i.i.d v.n s.fiöini! İıU.n
Kür'!. l l nırlddi Jyınncı tği 3ınibi oltü
Ki§is.l vdilği.in işlmip i§!.m.di9ni dğmm.,
(i§is.l v.nıen id€mi§6.bumiligkin bilgi ılleD erme.

KşiPl vğil.İinin işj6m. m.onl v. bunlınn 'mon. uy8!d tüllanıl,p ıulh.nD.d,&nı

Yun içinde lcyı randş,.dıkjşid v.nki.a[la.l6ğ üçdn.U kj§iı.n bilme,
K§is.l vğil..i. ğbiı !ğ. yailş ill.mişoln,J hili.d€ bunlm. du.hilnsini islm. v. bu
İıpsdı ylpllü hldii ıişsl vğilc.in a}rrnldı& nçlno ki§ile.. bildinln.sini ifume,
(vKK vc ilgilidiFrklnun hühjnlğine uygi]n ol.fl]i işlğoi§ oln.rnr.,ğn.n. işl.mesini
8.Eki!.ı sb.pl.rin onıdr kalkn.n hilindeki§i*l vğil.nn silinmdini v.ya yoı.dilnesini
in6. ve bu İ.Pmd. y+lıu i$dii trrı9l !ğil6n ahrıdl& nç!.o ki§iı@ bildiİilm€n.i

lşı.nc. veİil.nı niinhln.ln otod.ik sistnl.r vartıryh .nali2.dilnesi sutiyle kişinin
lodisi alğhi.. bir ]m!sn ori5ya ç,kmsln. idrü tirğ.
Ki§irel tğil..jni. ı-un. ıyhn olğaİ id6f$i s6itl. a@ !ünma h'ıind. mn.
giddıd6iii ıaleP etnc, h.{rn. §üiP§iniz

T.]epığ. ilidriı olafü y@lü ş.ıild. ydl vğiın6i !. bu Fbepl. !ync. bn nriya sö,
koiu$ oldi.ı ha]iide. Ki§i*t V.nlen Kofun, Kufulu |r,nndJ b.lirlm€n ıa.ifty. söre
lıEn.ıra tğa b].p .di1.6ilqıü

vakıf ıüatjndln öğ.ncire aı kişisl vdleni işl.nnesi v. aklanloal sür.çl.ri.e ilişk]n

tdnt.n, m.ç v. l]llaki ,.tcplf il. salıip olduğum haİlsr konlsndo bil8ilffdjd ldjn

(\«K mıdd. 1] ,ı !yrr.r, işbu nldded. b.linjl6 hııtünızı kuıl@aİ içi. !re6ini,i.
yu,l, olr.ı 9w fin!.duE 0.b ıd,€sind.ıl bışvaru fomu v. İinliğniıi ı.svit .nici
bel8.l€.i €ksiİ§]z dolduraİ.! vaİlf,o T§uİiye cıd No 6 Nlotaş / klrbuI .dİesinğ biai
.l&d !§? not, rsıBlİln ve!ı vüıfb fuv6,1 !2lıt'ı4 tng§k h$] lt.n t adr.§iic 8ololi
.l.!lrmiı ima il. ıty. 8oö.*@fnl .dU ğ .dcsine mo6iı ita yı (h d.İa onc. bildirdi üi ni,
vc vıblın sisı.ni.d€ lrdyı|ll bulunü ele*tionik po§tı .d6ine il.tiınğgi hllind. J0 (oıız)
gü. İ@si.d. h.5mnuz d.ğ€il..dinldeı sonuçled,nkc.ltr



V€ın bllu.d!ıufr ,.,..., ',n rş!bat2o2ı26Mad2021brih].riar.,^d.
g.rç.İl,.rtirn.. ıa.kıYt. €lsln Uıu9] 64iJ ra.rn3lM, k.nni5i r.i.i,.den kıl.m aİnm,, ol.i btr

at*Oyl. lGtllm., n, kin v.ryo.um.

FMv Ö!.l Dlk ort,okulun,,

llak,yy. Elgü. Ul!.rl Öykü Y ,rma,hn am8yl. ço&ğum
1n 

'oı.ğ1.1, 
yd6, vh a6ra ,k!rh

k.Yd.di]me9in., saklanmır,na v. bunlann hJ ru 0 b.,l, v./[yı djjfur t.nt,m m.l!.m.,inde
kullanılmanna onay Y.ldlğmi; bu ka.samd. s.hü, .lduğum ona h.. za .n gen .Dbiü...ğimr
6ildrıid, bbul v. bqan d€nd
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NAx YYE ELcÜN l]LLlsALörı(a YARlşüıiAsl

(2ı2) 233,120]

Resh]G6rm. Enqell l€r onaokulu, Resmi
im.m _ Hatip oftaokolu. Re.mi i5itme
EngelI]]er ortaokuül, Resmi o.taokul,
Resfri Yatlh Balqeo^aokulu, oze] Eğitim
o,taokul! ozel ortaokul, Aç,k Öğretim
onaokul!, MesIekive Teknik Açlk Öğretim

HEDEF (]TLEs,

o |/o2 l2o7 | -76 lo3l7o2 l
Ya.sma, ok!lunuzun k!.uCu
müdÜnennde. Nakıyye E19un'ü. rahr.da
Turk milleti.ln milIet olma, ijzgüre9me,
çağdaş ve uy9ar medeniyeiler seviye!i.e
yüks.lme mlcadelesine emek Ve go.ul
v€rm]5eöitlm.l kadlnlanmün hattra]annl
yaşatmak:Tartdilinin doğrukUllanlml.
diın.stetik lnCe]]kle.ini ve qüzelliklerini
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NAKIYYE HANIM TAKSİM MEYDANI’NDA KONUŞMA YAPARKEN… 



YARIŞMA ŞARTNAMESİ 
 

YARIŞMANIN ADI 

 

Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması 
 

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM 

 

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Ortaokulu 
 

 

YARIŞMANIN TÜRÜ 

 

Öykü Yarışması 
 
 

YARIŞMANIN TEMASI 

 
Öykünün teması “özlem” olmalıdır.  
 
 

YARIŞMANIN AMACI 

 
Osmanlıdan Cumhuriyet'e iki dönemi yaşamış; eğitim, siyaset ve cemiyet hayatında aktif rol 
oynamış, aydın bir Türk kadını olan Nakıyye Elgün 1917’de Feyziye Mektebi Müdürlüğünü 
üstlenmiştir. Dönemin en değerli öğretmenlerinin bir araya gelmesiyle Feyziye Mektebi 
İstanbul’da eğitim dünyasına fırtına gibi girmiş ve batılı tarzda, yeni bir eğitim programı 
uygulamıştır. Arapça ve Farsçayı ders programından kaldırmayı Cumhuriyet devrimlerinden 
çok daha önce gerçekleştirmiştir. Müfredatın emretmesine karşın Arapça ve Farsça derslerini 
kaldırıp yerlerine felsefe, sosyoloji, mantık, kozmografya ve ticaret derslerini koymuştur.  
 
Nakıyye Elgün, işgal günleri geride kaldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kurulan 
Cumhuriyet'in ideolojisini benimsemiş, bunu  "Cumhuriyet’le yeniden doğdum." diyerek sık sık 
dile getirmiş bir eğitimcidir. Kadınlara siyasi hakların verilmesiyle İstanbul Belediye Meclisinin 
ilk kadın üyesi olmuş, 1934'te ilk kadın milletvekillerinden biri olarak TBMM'ye girmiştir. 
 
Bizler Nakıyye Elgün’ün ileri görüşlü, öncü ve yenilikçi duruşunu Taksim Meydanı’nda bir masa 
üzerine çıkarak yaptığı konuşmayı fotoğrafta görmekteyiz. Bu fotoğraf, bize Nakıyye Hanım’ın 
çocuklara ve çocuk haklarına verdiği önemi göstermektedir. 
 
Nakıyye Hanım sahip olduğu niteliklerle ve yaptığı birçok işle döneminin fark yaratan 
kadınlarından olmuştur. Bizler de bu yıl ikincisini düzenlediğimiz “Nakıyye Elgün Ulusal Öykü 
Yarışması”yla,  Nakıyye Elgün'ün şahsında Türk milletinin millet olma, özgürleşme, çağdaş ve 
uygar medeniyetler seviyesine yükselme mücadelesine emek ve gönül vermiş eğitimci 



kadınlarımızın hatıralarını yaşatmak ve ülkülerini devam ettirmek amacındayız. Bununla 
birlikte yarışmamız Türk dilinin doğru kullanımı, dilin estetik inceliklerini ve güzelliklerini 
keşfetme yolunda Türk dilinin temsilcileri olabilecek genç yazarları teşvik etmek amacıyla 
düzenledik. Yarışmamızın bu yılki teması “özlem”dir. Özlem teması ekseninde yazılacak tüm 
öyküler yarışma kapsamında kabul edilecektir.   
 
 

HEDEF KİTLE 

 
Türkiye’deki resmî ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri 
 
 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 
 Eserlerin Son Teslim Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 

 
 Eserlerin Seçici Kurula Gönderilmesi: 9 Nisan 2021 Cuma 
 
 Sonuçların Açıklanması: 14 Mayıs 2021 Cuma 
 
 Ödül Töreni: 11 Haziran 2021  (Zoom üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.) 

 

KATILIM KOŞULLARI 

 
 Eserler, Word belgesinde Arial 11 punto ile 2,5x2,5 kenar boşlukları bırakılarak 1,5 satır 

aralığı ile yazılmalıdır. 

 Öyküler dört sayfadan uzun olmamalıdır.  

 Okullar, her sınıf düzeyinden birer tane olmak üzere ön elemeden geçirdikleri en fazla dört 

öykü türünde eserle yarışmaya katılabilir. 

 Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini oluşturması, 

değerlendirmede aranan önemli ölçütlerden biridir. 

 Her yarışmacı yarışmaya tek bir eserle katılabilir.  

 Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. 

 Eserler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır. 

 Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekmektedir. 

 Eserler Türkçe dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uygun hazırlanmalıdır. 

 Öykünün posta veya e-posta tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta 

adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır. 

 



 Eserlerin sol alt tarafına öğrencinin adı, soyadı, okulunun adı, sınıfı, okul telefonu, velisinin 

telefonu ve danışman öğretmeninin iletişim bilgileri yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için Ek-

1’de yer alan Başvuru Formunu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır. 

 EK-2’de ve yarışmanın internet sayfasında yer alan Veli İzin Yazısının, başvuruda bulunacak 

öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi 

gerekmektedir. 

 Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci,  velisi ve öğretmeninden talep edilen 

kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım 

koşulları EK-3’te yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. 

Başvuru Formu’nda adı geçen veli ve öğretmenin ayrı ayrı, bu belgenin altında yer alan onay 

bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evrakıyla birlikte düzenlenen kuruma 

göndermeleri gerekmektedir.  

 Eserlerin telif hakkı öğrenciye aittir. Eser sahibinin izni olmadan eserler herhangi bir yerde 

yayınlanamaz, kullanılamaz. 

 Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımlarının sağlanması için her tür kolaylaştırıcı önlem 

yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. Örneğin görme engelli öğrencilerin 

Brail alfabesiyle yazıp gönderdikleri öyküler, düzenleyen kurum tarafından Latin 

Alfabesi’ne çevrilerek seçici kurul üyelerinin değerlendirilmesine sunulacaktır. 

 Yarışmaya katılım gönüllük esasına göredir. 

 

 

 

YARIŞMA KOŞULLARI 

 
 Okullar, eserleri yarışmanın danışman öğretmeni aracılığıyla e-posta adresine yüklemelidir. 

 Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımlarının sağlanması için her tür kolaylaştırıcı önlem 

yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. Örneğin görme engelli öğrencilerin 

Brail alfabesiyle yazıp gönderdikleri öyküler, düzenleyen kurum tarafından Latin 

Alfabesi’ne çevrilerek seçici kurul üyelerinin değerlendirilmesine sunulacaktır 

 Yarışmaya katılım gönüllük esasına göredir. 

 Yarışmaya katılan FMV Işık Okulları öğrencilerinin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. 



 Öğrencilerin ödülleri kargo ile adresine gönderilecektir. Para ödülü kazanan öğrencilerin 

velilerinin adına hazırlanmış çekleri kargo ile adreslerine teslim edilecektir. Veliler, 

bankadan öğrencilerin hak kazandıkları ödülü alacaklardır.  

 Ödül töreni zoom üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. 

 
 
 

BAŞVURU VE İLETİŞİM 

 
 
 Yarışmaya katılacaklar http://fmv.edu.tr/tr/oykuyarismasi e-posta adresinden başvuru 

formunu doldurarak eserlerini gönderebilirler. E- posta ekinde yer alması gereken diğer 

belgeler Başvuru Formu, veli tarafından imzalanmış Veli İzin Yazısı, veli tarafından 

imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni, öğretmen tarafından imzalanmış Katılımcı 

Aydınlatma ve Rıza Metni. 
 

 Posta ya da kargo il yapılacak başvurularda zarfın üstüne Nakıyye Elgün Ulusal Öykü 

Yarışması yazılmalıdır. Gönderilecek adres ise FMV Işık Ortaokulu Teşvikiye Cd. No:6, 

34365 Şişli/İstanbul’dur. 

 

 İletişim için oykuyarismasi@fmvisik.k12.tr adresine e-posta gönderilebilir ya da Türkçe 

Sosyal Bilimler Bölümü’ne (0212) 233 12 03 (dâhilî 1323)  telefon numarasından 

ulaşabilirsiniz. 

 
 
 

SEÇİCİ KURUL 

 

 Doğan Gündüz (Yazar) 
 Füsun Çetinel (Yazar ) 
 Necdet Neydim (Yazar, Şair) 
 Süleyman Bulut (Yazar) 

 

 

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ VE SÜRECİ 

 

 Başvurulan şartnameye uygunluğu FMV Işık Ortaokulu Türkçe öğretmenleri tarafından 
denetlendikten sonra öykülerden birer kopya okunmak ve değerlendirilmek üzere seçici 
kurul üyelerine ulaştırılacaktır. 

 Seçici kurul üyeleri başvuran öyküleri bireysel olarak okuyup değerlendirdikten sonra 
2021 yılının Mayıs ayında belirlenecek bir tarihte bir araya gelerek ödüle değer bulunan 
öyküleri belirleyeceklerdir.  

 Sonuçlar, 14 Mayıs  2021 Cuma tarihinde okulun web adresinde ilan edilecektir. 

http://fmv.edu.tr/tr/oykuyarismasi
mailto:oykuvesiiryarismasi@fmvisik.k12.tr


 Ödül töreni çevrim içi olarak yapılacaktır. 
 
 

 ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 
 Seçici kurul yarışmaya katılan öyküleri dört ana ölçüt altında değerlendirir.  

 
1. Öykü Türüne Uygunluk: Eserin “öykü” türüne uygun bir şekilde yazılması, öyküdeki 

kurgu ve karakterlerin işlenişi değerlendirilir. 
2. Temaya Uygunluk: Açıklanan tema çerçevesinde yazılmış olması değerlendirilir. 
3. Dil ve Anlatım: Öğrencinin Türkçeyi doğru, güzel kullanması ve sözcük dağarcığının 

zenginliği göz önünde bulundurulur. 
4. Özgünlük: Metnin herhangi bir yazar ve eserden alınmadığı göz önünde bulundurulur. 

Öykünün öğrencinin duygu ve düşüncelerini yansıtmış olması değerlendirilir. 
 
 
 
 

ÖDÜLLER 

 

 Birincilik Ödülü: 2500 TL 

 İkincilik Ödülü:  2000 TL 

 Üçüncülük Ödülü: 1500 TL 

 Mansiyon Ödülü: Kitap Seti  

Kitap Seti İçeriği: 

Atatürk, Gençler İçin Fotoğraflarla Nutuk, İş Bankası Yayınları. 

Sait Faik Abasıyanık, Seçme Hikâyeleri, İş Bankası Yayınları. 

Orhan Veli Kanık, Bütün Şiirleri, YKY Yayınları. 

Süleyman Bulut, Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler, Can Yayınları. 

Tolga Gümüşay, Altı Yıl Tam Pansiyon, Günışığı Kitaplığı. 

Richard Bach, Martı, Epsilon Yayınları. 

Christy Brown, Sol Ayağım, Nora Yayınları. 

Michael Ende, Momo, Pegasus Yayınları. 

Mark Twain, Huckleberry Finn’in Maceraları, İş Bankası Yayınları 

 

 

 

 



 

 

BÜTÇE 

 

 Yarışma ve ödül törenini ilişkin tüm giderler FMV Işık Ortaokulu tarafından karşılanmakta 

olup, seçici kurul üyeleri de çalışmalarını gönüllük esasıyla yapmaktadır. 

 Yarışma ülkemizdeki okuma ve yazma kültürünün desteklemesini geliştirmek amacıyla 

düzenlenmekte olup ticari bir amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep 

edilmemektedir.  

 Katılım gönüllülük esasına göredir. 


