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1. Etkinlik Konusu Yarışma 

2. Etkinlik Türü Öykü Yarışması 

3. Etkinliğin Amacı • Eserlerinin yayın hakkı ve geliri Darüşşafaka Cemiyetine bırakılmış olan 

Sait Faik’in gençler tarafından tanınmasını, okunmasını sağlamak. 

  

• Gençleri yazmaya özendirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine 

destek olmak. 

4. Etkinlik Kapsamı ve 

Katılımcılar 

Türkiye Geneli 

5. Davet Edilen Okullar (İl ve 

İlçe Adıyla Birlikte) 

Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu 

Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam - Hatip Anadolu Lisesi, 

Özel Akşam Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve 

Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Resmî Sosyal Bilimler Lisesi, 

Resmi Spor Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi,  Özel Güzel 

Sanatlar Lisesi 

6. Danışman Öğretmene 

İlişkin Hususlar 

Seçilen öyküler; yarışmacının danışman öğretmeni tarafından 

değerlendirildikten sonra web sitesinde 

(https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-faik/) yer alan 

“BAŞVURU” kısmına EK-1, EK-2 ve EK-3 ile yüklenmelidir.               

(Öyküler yüklenirken varsa öğretmenin kurum e -postası kullanılmalı; 

kurum e- posta olmayan öğretmen, okulunun @meb.k12.tr adresini 

kullanılmalıdır.) 

7. Genel Katılım Şartları • Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmelidir. 

• Öyküler, Word belgesinde 2,5 x 2,5 kenar boşlukları bırakılarak bir buçuk 

satır aralığı ve 12 puntoyla Times New Roman yazı karakterinde 

yazılmalıdır. Öyküler, beş sayfadan fazla olmamalıdır. 

• Öykünün ilk sayfasının ortasına, öykünün adı ortalanarak yazılmalıdır. 

• Öykünün kaydedildiği Word dosyasına; dosya adı olarak “öykünün adı”, 

“yazarın adı soyadı”, “okulunun adı”, “okulun bulunduğu il adı” mutlaka 

yazılmalıdır.  

• Her yarışmacı yarışmaya tek bir öyküyle katılabilir. 

• Her okul, yarışmaya en çok üç öyküyle katılabilir. 

• Öyküler, herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül 

almamış olmalıdır. 

• Öykülerin içeriği Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Milli Eğitim Temel 

Kanunu ve Türk milli eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yürürlükte 

olan tüm yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık 

teşkil etmemelidir. 

• 4 Mart 2022 Cuma saat 17.00’de başvuru sistemi kapatılacaktır. 

8. Mevzuata Uygunluk Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve 

özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 

tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli 

ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte 

olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır. 

9. Ücret Durumu Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden 

düzenlenecektir. 

10. Eğitim ve Öğretim Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim 

aksatılmadan yapılacaktır. 

11. Gönüllülük Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır. 

12. Veli Muvafakati Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile 

alınacaktır. EK-1 formunun fotoğrafı başvuru eseri ile başvuru esnasında e-
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posta yoluyla gönderilmelidir. Derece elde eden öğrencilerin EK-1 formları 

ödül töreninden önce ibraz edilmelidir. 

13. Katılımcılardan İstenenler • Öğrenci velisi tarafından imzalanmış " EK-1, Veli İzin Belgesi". 

• Öğrenci velisi tarafından imzalanmış "EK-2, Açık Rıza Onayı". 

• Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve 

Taahhütname”. 

• Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı.  

14. Eserlerin, Nereye ve Nasıl 

Gönderileceği? 

Seçilen öyküler; yarışmacının danışman öğretmeni tarafından 

değerlendirildikten sonra web sitesinde 

(https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-faik/) yer alan 

“BAŞVURU” kısmına EK-1, EK-2 ve EK-3 ile yüklenmelidir.  

(Öyküler yüklenirken varsa öğretmenin kurum e -postası kullanılmalı; 

kurum e- posta olmayan öğretmen, okulunun @meb.k12.tr adresini 

kullanılmalıdır.) 

15. EK-1, EK-2 ve EK-3'ün, 

Nereye ve Nasıl 

Gönderileceği? 

EK-1, EK-2 ve EK-3 (https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-

faik/) yer alan “BAŞVURU” kısmına yüklenmelidir. 

16. İzin Süresi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır. 

17. Pedagojik Esaslara 

Uygunluk 

Başvuruya eklenen her türlü materyal öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, 

istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygundur. 

18. Reklam ve Tanıtım Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana 

çıkaran ifade ve ögelere yer verilmeyecektir. 

19. Kişisel Veriler • Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcıların / öğrenci velilerinin açık 

rıza onayı (EK-2 form ile istenecektir.) alınmadan kişisel verileri 

istenmeyecektir. 

• Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen 

hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere 

verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir. 

20. Engellilerin Etkinliğe 

Erişimine İlişkin Bilgiler 
• Covid 19 tedbirleri kapsamında yarışma başvurularının online (çevrim içi) 

gerçekleşecek olmasından dolayı engelli öğrencilerin yarışmaya 

katılmasında herhangi bir sakınca yoktur. 

21. Sponsorluk Durumu • Yarışmanın herhangi sponsoru yoktur. Yarışma kapsamında katılımcılara 

verilecek katılım belgeleri ve plaket masrafları Darüşşafaka Cemiyetimiz 

tarafından karşılanacaktır. 

22. Telif Hakkı • Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait 

olup eser sahibinin izni olmaksızın basılmayacak, yayımlanmayacak, 

paylaşılmayacak ve sergilenmeyecektir. 

• Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir. 

• Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren birim veya 

kurumumuz bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.  

23. Etkinlik Tarihi 17.01.2022 

24. Etkinlik Yeri (https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-faik/) 

25. http://ayse.meb.gov.tr 

Adresine Bilgilerin Girildiği 

Tarih 

20.09.2021 
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26. Başvuru Başlama Tarihi 17.01.2022 

27. Başvuru Bitiş Tarihi 04.03.2022 

28. Başvuru Yeri  https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-faik/ 

29. Başvuru Usulü • Web sitesi üzerinden (online) 

• Başvurular, Darüşşafaka Eğitim Kurumları resmi sitesi 

(https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-faik/) yarışma 

sayfasındaki başvuru formu ile yarışma şartnamesine ulaşılarak 

gerçekleştirilir.  

Seçilen öyküler; yarışmacının danışman öğretmeni tarafından 

değerlendirildikten sonra web sitesinde 

(https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-faik/) yer alan 

“BAŞVURU” kısmına EK-1, EK-2 ve EK-3 ile yüklenmelidir.  

(Öyküler yüklenirken varsa öğretmenin kurum e -postası kullanılmalı; 

kurum e- posta olmayan öğretmen, okulunun @meb.k12.tr adresini 

kullanılmalıdır.) 

30. Sonuçların Açıklanacağı 

Tarih 

25 Nisan 2022 Pazartesi 

31. Sonuçların Açıklanacağı 

Yer 

https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-faik/ 

32. Yarışma Sonuçlarına 

İtirazın Nasıl Yapılacağı? 

Başvuru eserlerinin değerlendirmesi şartnamede yer alan kriterler 

doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yarışmanın her aşamasında jüri 

kararları nihai olup sonuçlara itiraz hakkı bulunmamaktadır. 

33. Ödül Verilecek Kişiler ve 

Ödül Miktarı ile Özellikleri 

Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana 

çıkaran ödül verilmeyecektir. 

34. Etkinlik Bütçesi ve Bütçe 

Kaynakları 

Etkinliğin bütçesi, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanacaktır. 

35. İletişim Telefon 0212 286 22 00/ Dahili 2152 (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) 

36. İletişim e-posta adresi darussafaka@dek.k12.tr /saitfaik.yarismasi@darussafaka.net 

37. İletişim Adresi Darüşşafaka Mahallesi Darüşşafaka Caddesi No:5/9 Sarıyer /İSTANBUL 

38. İnternet Sayfası (Varsa) www.darussafaka.k12.tr 

39. Sosyal Medya Hesabı 

(Varsa) 

• facebook.com/darussafaka 

• instagram.com/darussafakacemiyeti 

• twitter.com/darussafaka 

40. Yarışma Şartları • Başvurular, Darüşşafaka Eğitim Kurumları resmi sitesi  

(https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-faik/) yarışma 

sayfasındaki başvuru formu ile yarışma şartnamesine ulaşılarak 

gerçekleştirilir. 

 

• Kişisel e- posta adresinden gönderilen öyküler ve bireysel başvurular 

yarışmaya kabul edilmeyecektir. Seçilen öyküler, yarışmacının danışman 

öğretmeni tarafından değerlendirildikten sonra web sitesine yüklenmelidir.  
Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 (https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-
faik/) adresine yüklenecektir. (Öyküler yüklenirken varsa öğretmenin 
kurum e -postası kullanılmalı; kurum e- posta olmayan öğretmen, okulunun 
@meb.k12.tr adresini kullanılmalıdır.) 
 

• Covid 19 tedbirleri kapsamında ödül töreni yapılmayacağından yarışma 

sonunda dereceye (ilk üçe) giren başarı belgesi ve plaket gönderilecektir. 

 

 

 

mailto:darussafaka@dek.k12.tr
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• Yarışmaya katılan eserlerin basın, yayın; sergileme vb. durumları eser 

sahibinin izni alındıktan sonra Darüşşafaka Lisesi tarafından yapılabilir. 

 

• Yarışmaya katılımın yarışmacı için herhangi bir zorunluluğu söz konusu 

değildir. Yarışma, katılımcıların gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

 

• Katılım için yarışmacılardan herhangi bir ücret alınmayacaktır. 

 

• Covid 19 tedbirleri kapsamında yarışma başvurularının online (çevrim içi) 

gerçekleşecek olmasından dolayı engelli öğrencilerin yarışmaya 

katılmasında herhangi bir sakınca yoktur.  

 

• Öğrenciler tarafından online başvuru formuna eklenen öykülerin telif 

hakları, öykü sahiplerine aittir. Bu öyküler, seçici kurul üyeleri dışında 

herhangi bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve başka bir amaç 

için kullanılmayacaktır. Ancak öykülerin ön elemeyi geçme durumunda; 18 

yaşını doldurmuş katılımcılar için kendi açık rızasıyla, doldurmamış 

olanların ise velisinin açık rızasıyla, Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve 

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından elektronik ortamda paylaşılmasına/web 

sitesinde yayınlanmasına ve kullanılmasına herhangi bir karşılık 

beklemeksizin izin verildiği kabul edilecektir. 

 

41. Değerlendirme Kriterleri • Türün özelliklerine uygun bir anlatım kullanabilmesi, 

• Yazanın yaşına uygun bir yaratıcılığı ve içtenliği içermesi özgün olması, 

•Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerinin kullanımına özen 

gösterilmesi, 

• Açık, anlaşılır bir dille yazılabilmesi,  

• Türkçeyi güzel kullanabilmesi. 

• Değerlendirme kriterlerinin detaylı puantaj tablosu Ek-4’te paylaşılmıştır. 

• Öyküler, Darüşşafaka Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri 

tarafından EK-4’te yer alan puantaj tablosu kullanılarak ön elemeden 

geçirilecek; puantaj tablosuna göre 10 puan ve üzerini alan öyküler, yazar 

ve öğretim üyelerinden oluşturulacak seçici kurul tarafından 

değerlendirilecektir. 

42. Değerlendirme Komisyonu Ön Değerlendirme Komisyonu 

• Anıl KANBER                :Darüşşafaka Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni 

 

• Yusuf Can PAR               :Darüşşafaka Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni 

 

• M. Merve NARİN             :Darüşşafaka Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni 

 

• Sinem SEZGİN                 :Darüşşafaka Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni 

 

• Zehra Ezgi TURAÇ TUNÇ :Darüşşafaka Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni 

 

Değerlendirme Komisyonu 

• Gülsün KAYA            : Yazar  

• Necdet NEYDİM        : Prof. Dr.  – Akademisyen/Yazar  

• Yalçın ARMAĞAN    : Doç. Dr. –  Akademisyen/Yazar 
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43. Diğer Hususlar Öyküler, Darüşşafaka Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri tarafından 

ön elemeden geçirilecek, yazar ve öğretim üyelerinden oluşturulacak seçici 

kurul tarafından değerlendirilecektir. Dereceye giren öğrenciler, 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları resmi sitesi (www.darussafaka.k12.tr) 

duyurulacaktır.   

 

20.09.2021 20.09.2021 

  

 

 

 

 

 

 

Anıl KANBER Nilüfer KAVAKLI 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Okul Müdürü 


