DÜNYA ÇOCUKLARINDAN ÖYKÜLER
BAŞVURU KOŞULLARI
1. Tema:
Gökyüzü
2. Konu:
“Serbest” (Öğrencinin kendi isteği ile seçeceği gökyüzü ile ilgili herhangi bir konu.)
3. Amaç:
• Maarif Okullarındaki öğrencilerin dil, anlatım ve yazım yeteneğini geliştirmek,
• Maarif Okullarındaki öğrencilerin hayal kurmalarını teşvik etmek,
• Gökyüzü teması çerçevesinde öğrencilerin istedikleri alt başlığı belirleyerek (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça,
İspanyolca) kendilerini yazı dilinde ifade edebilmelerini sağlamak,
• Öğrencilerimizde kültür-sanat çatısı altında edebiyat alanında öykü yazmaya yönelik ilgi ve düşünce farkındalığı
oluşturmak ve bu farkındalığın edebiyata aktarımını sağlamak,
• Rekabet duygusu oluşturmadan doğrudan özgün üretim yapmaya öğrencileri teşvik ederek uluslararası bir
projede yer almalarını sağlamak amaçlanmıştır.
4. Kapsam:
Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen çalışmaya katılma koşullarını, başvuru şeklini, değerlendirme
kurullarının oluşumunu, yapılacak değerlendirme ile başvuru takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
5. Katılım Şartları:
Çalışmaya Türkiye Maarif Vakfı Okullarında öğrenim gören 8-18 yaş (dâhil) aralığındaki öğrenciler katılabilir.
6. Başvuru dili:
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca
7. Başvuru Şartları
• Yarışmanın teması “Gökyüzü” dür.
• Öyküler temaya uygun yazılmalıdır.
• Öykünün başında mutlaka bir başlık belirtilecektir.
• Yarışmaya girecek öykülerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna
gönderilmemiş olması gerekmektedir.
• Öyküler manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine aykırı olmamalıdır.
• Öykü, yazım ve noktalama kurallarına uygun yazılmalıdır.
• Çalışmaya başvuru yapanlar, eserlerini ilgili dilin Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında,
Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her
satır arası 1,5 nk ve en az 1,5 en fazla 2,5 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayacaklardır.

1

8. Diğer Hususlar
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Çalışmanın giderleri Türkiye Maarif Vakfı tarafından karşılanacaktır. Katılım ücretsizdir.
Eser sahipleri, çalışmaya katılmakla eserlerinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan eserlere ayrıca
telif ücreti ödenmez.
Çalışmada seçilen tüm eserlerin telifi Türkiye Maarif Vakfına ait olur.
Türkiye Maarif Vakfı uygun bulduğu eserleri kitaplaştırabilir.
Gönderilen yazıların tüm hukukî sorumluluğu eser sahibine aittir.
Çalışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmaz ve
iade edilmez.
Yazılacak öykülerin her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Öykülerin daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış
olması şartı bulunmaktadır. Öykünün tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan
kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise öykü değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Katılımcılar, bu çalışmaya katılmak için velilerinin iznini almış olmak zorundadırlar. Telif Eser Haklarına İlişkin
Muvafakatnameyi okuyarak öğrencinin kendisi ve velisi imzalayarak dosyayı geri yüklemelidir. Tarama dışında
düzgün fotoğraf çekimi ile yapılan yüklemelerde kabul edilecektir. Başvurular Türkiye Maarif Vakfı resmî web
sayfası (https://www.turkiyemaarif.org) üzerindeki yönlendirme linkinde bulunan Başvuru Formu ile yapılacaktır.
Başvurulardaki ifadelerin doğruluğu için ilgili Türkçe Öğretmenlerinden destek alınmalıdır. Yanlış beyanlar, intihal
vs. yayımlanma hakkının yitirilmesine neden olur.
Dijital ortamda Word belgesi olarak hazırlanmış öyküler Türkiye Maarif Vakfı resmî web sayfası (https://www.
turkiyemaarif.org) üzerindeki Başvuru Formu içine yüklenecektir. Öykünün alındığına dair bir teyit postası
katılımcıya gönderilecektir. Bu teyit postası gelmediği takdirde ilgili Türkçe Öğretmenlerinden destek alınmalıdır.
Başvuru Formu tam ve eksiksiz doldurulmalıdır.
Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler
değerlendirme dışı kalacaktır.
Çalışmaya Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar.
Çalışmaya katılan tüm öğrenciler, kısa öykü şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.
Çalışmaya katılan tüm öğrenciler, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik maddesi kapsamında Aydınlatma Metnini
okumalıdır. İlgili maddelere onay vermelidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eserlerinin,
kapak resimlerinin/fotoğraflarının ve kimlik bilgilerinin dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda izin
vermektedir.
Bu çalışma, Türkiye Maarif Vakfı Sosyal Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

9. Değerlendirme
Maarif Okulları Dünya Çocuklarından Öyküler çalışması için kurulan bir komisyon tarafından değerlendirme yapılır.
Değerlendirmede seçilen öykülerin başvuru süreçleri, öykü yazarı ile komisyon tarafından belirlenen sorumlu
öğretmenin takibinde yapılacaktır.
10. Çalışma Takvimi
Başvuru Tarihi:

25 Eylül 2022

Değerlendirme Tarihi:

26-30 Eylül 2022

Baskı Tarihi:

5-28 Ekim 2022

İlan Tarihi:
II. İstanbul Eğitim Zirvesi Lansman Tarihi:

31 Ekim 2022
4 -5 Kasım 2022
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11. Hediye
• Seçici kurul tarafından öyküsü yayınlanmaya değer görülen öykü yazarlarına, bastırılan öykü kitabı hediye olarak
takdim edilecektir.
• Ayrıca eğitim konusunda uluslararası etkinlik ve çalışmalarıyla öne çıkan kurum ve aktörlerin buluştuğu
uluslararası bir platform olan II. İstanbul Eğitim Zirvesinde (https://www.istanbuleducationsummit.com/) Dünya
Çocuklarından Öyküler kitabı tanıtımı yapılacaktır.
Bilgilendirme:
Katılımcılar, ilgili çalışmaya ait sorularını sks-form@turkiyemaarif.org e-posta adresine Dünya Çocuklarından Öyküler
başlığı adı altında gönderebilirler.
Bu şartname toplam üç (3) sayfadır.
EKLER:
Ek-1: Başvuru Formu
Ek-2: Aydınlatma Metni (Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası)
Ek-3: Telif Eser Haklarına İlişkin Muvafakatname
Ek-4: Öykü Değerlendirme Formu
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