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BAŞVURU 
gunisigikitapligi.com’daki Kayıt Formu’nu eksiksiz doldurarak 
öykünüzle birlikte yollamalısınız. Bu, değerlendirme sürecinin 
sağlıklı ilerlemesi için gerekli ve önemlidir.

E-posta  yarisma@gunisigikitapligi.com 

Posta   Günışığı Kitaplığı 9. Zeynep Cemali Öykü Yarışması
 Büyükdere Cad. Polat İş Merkezi 87/6  
 Mecidiyeköy 34387 ‹stanbul

Yarışmaya yalnızca 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilir. 
5. sınıflar yarışmaya katılamaz.  

Öykü yazma sürecinin gençlerin kişisel gelişimine katkısı
önemsendiğinden, yarışmada derecelendirme yapılmamaktadır.

Yarışmanın teşvik edici ve cesaretlendirici yanı kadar,  
öykü yazma deneyimini ve coşkusunu her gencin  
yaşaması ayrıca anlamlıdır. 

Gençleri öykü yazmaya heveslendirmek, edebiyat 
heyecanlarına eşlik etmek değerlidir.

Dereceye giremeyen 6 ve 7. sınıf öğrencileri sonraki  
yıl yarışmaya tekrar katılabilir.

Türkçe’nin yanı sıra farklı branş öğretmenleri de 
öğrencilerini yarışmaya katılım için destekleyebilirler.

Yazılan bütün öyküler, okul yönetimi ve öğretmenler  
tarafından herhangi bir eleme ya da değerlendirme
yapılmadan, eksiksiz gönderilmelidir. 

Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi  
özgün metinlerini oluşturması, değerlendirmede 
aranan önemli bir ölçüttür.

Tema cümlesi, yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir. 
Öyküde yer alması zorunlu değildir.

 

yarisma@gunisigikitapligi.com 
gunisigikitapligi.com

2019 teması  
YALAN

Son başvuru  
22 MAYIS  

2019

SEÇ‹C‹ KURUL  
Ayşe Sarısayın 

Mine Söğüt 
Murat Yalçın  

Tolga Gümüşay 
Dr. Müren Beykan

Zeynep Cemali  
Öykü Yarışması 2019  
6, 7 ve 8. sınıflar

.

“Güneş ışınlarıyla uyandığımda,
  o akşam olanları anımsamaya çalıştım.” 
  Zeynep Cemali’nin Ankaralı kitabından tema cümlesi.

“Öykü yazmanın tek bir sırrı vardır: Olabildiğince iyi  
öyküler okumak. Öğrenmek istediğimiz her şey  
onların içinde vardır.”   Cemil Kavukçu

“Öykünün geleceği sözün geleceğidir.”  
Murathan Mungan

“Çok narin kumaşlar vardır, terziler korkar o kumaşları 
dikmekten, çünkü en ufak bir dikiş hatasını belli eder.  
İşte öyle bir şey öykü.”   Neslihan Önderoğlu

“Şiire yakın, ama şiirsellikten korkması gereken; düzyazı,  
ama romanın dünyasına uzak. Bu iki uca değip kaçan,  
ikisinin arasında, sıçrayan fasülye.”   Semih Gümüş

“Dünyayı anlatma ve algılamada görme  
biçimine en uygun dal...”   Tomris Uyar

“Öykü nedir? Ancak öykülerimi yazarak 
anlayabileceğim bir şeydir bu. Öykünün tanımını, 

kuramını değil, kendisini arıyorum.”   Bilge Karasu 

İyi bir öykü soyutla somutun, gerçekle şiirin mutlu  
bir birleşimini, yazarın yüreğinin sıcaklığını 

taşımalıdır.”   Haldun Taner 

Öyküden geçenler, 
     öyküyle geçenler...

“Yarışmak bahane diyoruz her yıl; evet, asıl amacımız,  
yarınlara ilişkin umudumuzu edebiyat bayrağıyla  
yükseltme cesaretini gençlere aşılamak ve  
geleceğin yazarlarına dokunmak.” 

Dr. Müren Beykan   
Proje Başkanı, Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni

 ÖDÜL TÖRENİ 
Ödüle değer görülen gençler, 2019 sonbaharında yayıncılık 
sektörünün yıllık buluşması 9. Zeynep Cemali Edebiyat 
Günü’nde gerçekleşecek törende ödüllerini usta 
edebiyatçıların elinden alacak. Törene İstanbul dışından 
katılacak öğrenciler, velileri ve öğretmenleri, Günışığı 
Kitaplığı’nın davetlisi olarak ağırlanacaktır. 

Zeynep Cemali Öykü Yarışması için 
eğitimciye notlar



gunisigikitapligi.com 

  1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2018-2019 öğretim yılında tüm ilköğretim
 kurumlarının 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilir. 

  2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir. 

  3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya 
 kabul edilmez.

  4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

  5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.

  6. Öykü “yalan” temasında yazılmalıdır. Esinlenme için önerilen  
 kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.

  7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 
 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da 
 okunaklı elyazısıyla yazılmalıdır.

  8. Öykünün uzunluğunun 1.5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, 
 dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

  9. Öykünün başında, öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan 
 öğrencinin adı yer almalıdır. 

10. Öykünün e-posta veya posta yoluyla tek (1) kopya olarak
 gönderilmesi yeterlidir.

11. Yarışmaya son başvuru tarihi 22 Mayıs 2019 Çarşamba günüdür.

12. Öykülerin en son sayfasında, başvuruda bulunan öğrencilerin,  
 adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul  
 adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu  
 ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa,  
 katılım yılı yazılmalıdır. 

 Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasındaki  
 Kayıt Formu’nu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır:
 gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi

13. Başvuruların şartnameye uygunluğu, Günışığı Kitaplığı raportörleri 
 tarafından denetlenir.

14. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler,
 seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazanan öğrenciler 
 ve ilgili öğretmenine ödülleri İstanbul’da düzenlenecek ödül
 töreninde verilecektir. Ödüle değer görülen öyküler arasında 
 herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun
 gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra 
 dikkat çeken öyküler de, Günışığı Kitaplığı tarafından hazırlanan 
 ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.

15. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday  
 öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine, yarışmaya
 katılımlarını belgeleyen dijital katılım sertifikaları yarışma
 sonuçlandıktan sonra gönderilecektir. 

16. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine ait olup,
 yarışmaya katılımla birlikte Günışığı Kitaplığı yayımlama, yayma,
 işleme vb. hakkına sahip olacaktır. 

17. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak 
 ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar
 katılamazlar. Geçmişte Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na öyküleri
 “okumalık” olarak seçilmiş öğrenciler, yarışmaya farklı bir 
 öyküyle tekrar katılabilirler.

18. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer
 yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından
 yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir  
 metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir  
 yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

19. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından
 gerek görüldüğü takdirde, editörlük çalışması yapılabilir; fazla 
 sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna 
 uygun olmayan öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.

20. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler
 değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da 
 teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan 
 Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.

21. Ödül almaya hak kazanan öyküler 2019 yılının eylül ayı içinde
 gunisigikitapligi.com web adresinde ilan edilecektir. 

22. Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilere 1 adet tablet ve 
 Zeynep Cemali kitapları seti armağan edilerek, sertifika verilecektir. 

23. Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında adını bildirdikleri
 öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak
 destekledikleri için birer teşekkür belgesiyle birlikte Zeynep 
 Cemali kitapları seti ve okul kütüphanelerine de 20 kitaptan 
 oluşan bir Günışığı Kitaplığı seçkisi armağan edilecektir.  

24. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların 
 ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, 
 Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta  
 adresinden iletişim kurabilirler.  

 Yetkili: Figen Ulu 
 Telefon: 0212 212 99 73    
 E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

       facebook.com/gk.gunisigikitapligi     twitter.com/_Gunisigi     instagram.com/gunisigi_kitapligi     Büyükdere Cad. Polat İş Merkezi 87/6 Mecidiyeköy 34387 ‹stanbul                   T  0212 212 99 73     F  0212 217 91 74     info@gunisigikitapligi.com

Ödüllendirilen ve  
dikkat çeken öykülerin 
yayımlandığı “Ödüllü 
Öyküler Kitapçığı”.

6, 7, 8. sınıf 
öğrencileri için.

Zengin, doğru  
ve yalın Türkçe 
kullanımına katkı.

Her yıl değişen 
edebiyatçı ve 
akademisyenlerden 
oluşan seçici kurul.

Yüz binlerce çocuk Zeynep Cemali’nin  
ilham verici, sevgi dolu dünyasını 
okuyarak büyüdü. 

6, 7, 8. sınıflar  
2019 öykülerini  

YALAN 
temasında  

yazıyor.

Geleceğin yazarları yetişiyor, 
edebiyatın ustalarıyla tanışıyor. 

.

Milli Eğitim 
Bakanlığı 
tarafından  
yurt genelinde 
duyuru. Zeynep Cemali’nin 

öykü ve romanlarından 
belirlenen kılavuz 
cümle ve temalar.

2019  
Zeynep Cemali Öykü Yarışması 
KATILIM KOŞULLARI


