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3. İSTANBUL ÖYKÜ YARIŞMASI:
KORONA GÜNLERİNDE UMUT
1. YARIŞMANIN AMACI

Öykü ödülümüz “İstanbul’dan Türkye’ye tek yön ktdar” dyerek
başladığımız 3.dönemmzde
yaşamımızı devam ettrmemz
sağlayan soyut olgulardan br ve en önemllernden olan UMUT
üzerne duygularımızı, hayallermz anlatablme ve edebyatımıza
ntelkl yapıtlar kazandırmak amacıyla düzenlenmştr.
Her nsanın ç dünyasının zengnlğnn, kend başına geçrdğ
zamandan hoşnut olmasıyla, becersnn de kendnce anlamlı üretm
yapmasıyla doğru orantılıdır.
2. YARIŞMANIN KONUSU “GÜZEL İSTANBUL”

CHP İstanbul İl Başkanlığımızın açtığı öykü yarışmasının ana konusu
“İstanbul’dan Türkye’ye UMUT” olarak kararlaştırılmıştır. Evde vakt
geçrdğmz bu günlerde nsanlarla aramıza mesafe koyarken yarına
olan umutlarımız artıracak
yaratıcılığımızı ortaya çıkaracak,
zamanımızı daha eğlencel daha faydalı hale getrmek çn tam da
bugünlerde başlamak çn…
3. KATILIM KOŞULLARI

3.1. Yarışmacılar yalnızca 1 (br) öykü le yarışmaya katılablrler.
3.2. Yarışmaya gönderlen öykülern telf ve hukuk sorumluluğu
yazarına attr.
3.3. Öyküler, A4 kağıt boyutunda, 12 punto, kenar boşlukları 2,5 cm,
Tme New Roman karakternde, word sayfası, 10000 (On bn)12000 (on k bn) karakter arası, ıslak mzalı ve 5 nüsha olacaktır.
3.4. Yarışmaya gönderlen öyküler, değerlendrmeye alınsın ya da
alınmasın, yazarlarına ade edlmeyecektr.
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3.5. CHP İstanbul İl Başkanlığı, bu öykülerden oluşan br ktap
hazırlama ve yayınlama hakkını da saklı tutar.
3.6. Yarışma şartnamesne uygun olmayan ve son teslm tarhnden
sonra teslm edlen başvurular değerlendrmeye alınmayacaktır.
3.7. Yarışmaya katılan öykünün daha önce herhang br yarışmaya
katılmamış, ödül almamış ve herhang br yerde yayınlanmamış
olmalıdır.
3.8. Ortaklaşa yazılan öyküler değerlendrmeye alınmayacaktır.
3.9. Jür üyelernn 1.derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
3.10. Yarışmaya syas part gözetmekszn herkes katılablr.
3.11. Öyküler, k ayrı zarfı çeren tek br büyük zarfla gönderlecektr:
Brnc zarfta 5 nüshadan oluşan öykü bulunacaktır. Öykünün her br
sayfasının sağ üst köşesnde rakamlar ya da sözcükten oluşan 6
hanel br rumuz bulunacaktır. Ya da sağ üst köşesnde k 6 hanel
rakam ya da harften oluşan rumuzla oyku@chpstanbul.org.tr
adresne gönderlecektr.
3.12. İknc zarfın üzernde de aynı rumuz bulunacak olup; çnde se
yazarın kmlk, letşm blgler ve özgeçmş olacaktır. 6 hanel rumuz
sayfasına kmlk ve letşm blgler mutlaka eklenmeldr.
oyku@chpstanbul.org.tr adresne gönderlen öykülern rumuzları
ayrı br sayfa olarak gönderlmeldr.
3.13. Öyküler, yarışma koşullarına uygunluk, türsel özellk de olanların
çnden uygun bulunanlar “seçc kurul”a sunulacaktır.
3.14. Öykü zarfları
CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI
Huzur Mah. Azerbaycan Cad. No. 2 C Blok Sarıyer İSTANBUL
SANİYE YURDAKUL
adına kargo yoluyla gönderlecektr.
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4. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya başvurular 25 Temmuz 2022 tarhnde başlayıp 20 Kasım
2022 tarhne son bulacaktır. Bu tarhten sonra kargoya verlmş
zarflar ve gönderlmş e-postalar kabul edlmeyecektr.
Ödül tören Aralık ayının çnde belrlenecek gün ve saatte
verlecektr.
5. JÜRİ

5.1. Adnan Özyalçıner / Yazar

5.2. Eren Aysan Yazar / Dramaturg

5.3. Prof Dr. Bak Astürk / Şar - Yazar

5.4. Ahmet Bozkurt / Yazar - Dramaturg

5.5. Levent Turhan Gümüş / Yazar - Edtör
6. ÖDÜLLENDİRME

1. ödülü 5.000 TL
2. ödülü 3.000 TL
3. ödülü 2.000 TL
İki kişiye ilave mansiyon ödülü verilecektir.

