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19. Onur Güvener Öykü Yarışması 
Şartnamesi

A) Yarışmayı Düzenleyen 
Yarışmayı İstanbul Anadolu Yakası Lions 
Kulüpleri, resmi adıyla Uluslararası Lions 
Dernekleri 118 Y İstanbul Anadolu Yakası 
Yönetim Çevresi Federasyonu 
düzenlemektedir. 

B) Yarışmanın Amacı 
1) Türkçe okuma yazma bilen ilköğretim 
birinci kademe ve ikinci kademe çağındaki 
9-12 yaşlarındaki çocuklarımızın duru, akıcı 
ve iyi bir Türkçe ile öykü yazma ve öykü 
anlatma yetkinliklerini geliştirmektir. 

2) Yazabilecekleri, yazdıklarını 
anlatabilecekleri, çocukların düşünce 
yapılarına ters düşmeyen, eğlenceli ve eğitici, 
çağdaş yaşam içinden öyküleri tasarlayarak 
yazma ve anlatma becerisini 
kazanmalarıdır. 

3) Çocukların aracılığı ile zihinlerde kalıcı, 
başkalarına aktarılabilen, kolay anlaşılır olay 
ve eleştirileri barındıran, güldüren, 
düşündüren, duygulandıran, çözüm üreten 
öykülerle yaşama, yaşam içinde trafikle 
insan ilişkisine dikkat çekilecek. 

4) Trafik kazalarına meydan verecek 
davranışlardan uzak durmak, doğru ve 
davranışa iyi yön verecek beceri ve düşünce 
geliştirmek. 

5) Çocukluktan başlayarak trafikte bilinç 
oluşturmak. 

C) Yarışmalardan ve Öykülerden Beklenen 
Nitelikler 
1) Yarışmacılar 
a) Ailelerinin iznini almak kaydıyla Türkçe 

okuma yazma bilen ilköğretim birinci 
kademe ve ikinci kademe çağındaki 9-12 
yaşlarındaki çocuklar yarışmaya 
başvurabilir. 

b) Lion/Leo akrabası olup olmadığına 
bakılmadan yukarıdaki koşulları haiz her 
çocuk yarışmaya başvurabilir.   

2) Öyküler ve Sunum 
a) Öykü dili Türkçe’dir. 
b) Öyküler şiddet ve korku içermemelidir. 
c) Öykünün içeirği, yarışma amaçlarından 

trafikle ilgili olan Amaç-3, Amaç-4 ve 
Amaç-5’ü mutlaka işlemelidir. 

d) Daha önce herhangi bir yerde 
yayınlanmış ve ödül almış öykülerin 
yarışmaya katılmasında bir engel yoktur. 

e) Yazılı metinde ve anlatımda en fazla 400 
sözcük içermelidir. 

f) Öykü, Word sayfasına yazılmış olmalıdır. 
g) Sayfanın en üstüne başvuranın adı 

soyadı, yaşı, okulu, sınıfı ve iletişim 
adresleri yazılmalıdır. 

h) Öyküyü tek kişi anlatacaktır. Anlatımın en 
çok 4 dakika içinde tamamlanması 
gerekmektedir. Öyküyü anlatan kişinin, 
öyküyü yazan kişi olması gerekir. 

i) Anlatan yarışmacı ile birlikte dekorunu 
taşıyan veya sahnede görev alan kişiler 
olabilir. Ancak bu kişiler ile yarışmacı 
konuşamaz ve benzeri etkileşimde 
bulunamaz. Dekor kurulumu ve sahne 
gösterilerinin de öyküyü anlatma süresi 
olan 4 dakika içinde tamamlanması 
gerekmektedir. 

İstanbul Anadolu Yakası 
Lions Kulüpleri 

1/2 



İstanbul Anadolu Yakası 
Lions Kulüpleri 

Görüşlerini içeren video gezegeni kurtaracak.

Feneryolu Yazıcıbaşı Sok. Kilercibaşı Köşkü No.1 Kadıköy/İstanbul 
T: 0216 349 6042 - 349 0916 F: 0216 418 2687 E: hizmet@118y.org 

19. Onur Güvener Öykü Yarışması 
Şartnamesi

3) Başvuru, İletişim ve Takvim 
a) Öyküler ve ekleri, en geç 20 Şubat 2022 

günü, saat 17.00‘ye dek e-posta yoluyla 
hizmet@118y.org adresine 
gönderilmelidir. Öyküsü veya eki eksik e-
postaların olması halinde başvuru 
yapılmamış kabul edilir. 

b) Veli izin belgesinin istenen bilgilerle birlikte 
ulaşması gerekir.  

c) Gönderilen e-posta, başvuran tarafından 
saklanmalıdır. 

d) Başvuru sonrasındaki tüm iletişim e-
posta yoluyla yapılacaktır. Yapılan 
davetlere ve duyurulara e-posta yoluyla 
yanıt verilmelidir. 

e) Başvuranlar işbu şartnamede yazan tüm 
koşulları kabul etmiş sayılır.  

4) Elemeler 
a) Şartnameye uygun olmayan başvurular 

elenecektir. 
b) Kazaları kanlı, ölümlü ve bunaltıcı şekilde 

anlatan öyküler elenebilir. 
c) Ön eleme ve finalistlerin tespiti en geç 22 

Şubat 2022 tarihinde ön jürinin 
toplanmasıyla yapılacak ve aynı gün 
yarışmacılara bildirilecektir. 

d) On finalist 19 Mart 2022’de İstanbul’da 
bir gün sahne eğitimi alacaktır.Sahne 
eğitimi ve konaklama için finalistlerden 
hiçbir ücret alınmayacaktır. Ancak yol 
parası ve diğer her türlü masraf finalistler 
tarafından karşılanacaktır. 

e) 20 Mart 2022 günü saat 13.00’de 
tanınmış yazarlarla bir araya gelecek olan 
finalistler Halis Kurtça Kültür Merkezi 
Büyük Salon sahnesinde öykülerini seçici 
kurulun ve seyircilerin önünde sunacaktır. 

f) Öykülerin sunumu bittikten sonra, puan 
sırasına göre finalistler sahneye davet 
edilerek ödülleri verilecektir. 
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