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"Şiddetin Şakası Yok!" 

Sıfır Şiddet: Yaşama Hak Tanıyın 

Barışçıl bir yaşam, barışçıl bir dünya için öykü 

yarışması 

Ş A R T N A M E 

KONU 

“Şiddetin Şakası Yok!” Sıfır Şiddet: Yaşama Hak Tanıyın 

temasını seçerken amacımız şiddetin hayatlarımızda yol 

açtığı yıkımın farkına varmak ve barışçıl bir yaşam, barışçıl 

bir dünya için kendi etki alanımızda neler yapabileceğimizi 

düşünmeye çalışmaktı. Şiddetin varlığını yadsımadan ama 

şiddeti tercih etmeden de sorunların çözülebileceğini 

göstermek gerekiyordu.  

AMAÇ 

Gençlerimizin hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çevreye ve insanlığa duyarlı, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yolları 

yeğleyen, yurttaş olma bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler yürüten Umut 

Vakfı, şiddet ve bireysel silahlanma konularını da bu çerçevede ele almaktadır.   

Bu nedenle “Şiddetin Şakası Yok!” Sıfır Şiddet: Yaşama Hak Tanıyın teması çerçevesinde gençleri düşünmeye, kendi 

hayatlarından başlayarak çevrelerinde değişimi başlatmalarına öykü aracılığıyla bir yol açmak istedik. 

YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR 

Yukarıda belirtilen tema ile ilgili olmak üzere;  2012-2013 öğretim yılı orta öğretim 9.,10.11. ve 12. sınıf 

öğrencileri katılabilir. 

KATILIM ŞARTLARI 

1. Yarışma, konusu ve teması belirlenmiş öykü yarışmasıdır. Yarışmaya konu öykü, buradan itibaren eser olarak 

adlandırılacaktır. 

2. Yarışmaya öğrenciler en fazla 1 eserle katılabilir.  

3. 3. Yarışmaya katılacak eserlerin konusu “Şiddetin Şakası Yok” Sıfır Şiddet: Yaşama Hak Tanıyın temasına uygun 

yazılmak zorundadır.  

4. Eserler Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. Eserin 

uzunluğu A4 kâğıdı ile 5 sayfayı aşmayacaktır. 

5. Eserlerde öğrenciye ait bilgi bulunmayacak, tüm bilgiler başvuru formuna 1 adet vesikalık fotoğrafla beraber 

okunaklı biçimde yazılacaktır. Başvuru formundaki doldurulması zorunlu alanlarda eksik bilgi bulunması 

durumunda eser değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

6. Eserler Umut Vakfı, Yıldız Posta Cad. No: 48/9 Esentepe, İSTANBUL adresine posta yolu ile 8 kopya olarak 

başvuru formu eşliğinde en geç 28 Haziran 2013 Cuma akşam 17:30’a kadar gönderilecektir. İmkânı 

olanlar bu belgelere ek olarak ayrıca eserin kaydedildiği CD de gönderebilirler.  Ancak başvurular basılı 

kâğıtlar dikkate alınarak kabul edilecektir.   

7. Öğrencilerin başvuru formlarını ve eserlerini postaya verdikten sonra 0212 337 29 93 numaralı telefon 

veya yarisma@umut.org.tr e-posta adresi aracılığıyla vakfımız merkezi ile temasa geçerek başvuru belgelerinin 

eksiksiz olarak alındığını teyit etmeleri gerekmektedir. 

8. Eserler özgün olup, daha önce yayınlanmamış ve ödül almamış olması gerekmektedir. İnternet ten veya web 

sitelerinden veya yayınlanmış öykülerden kopyalayıp, değiştirilmek suretiyle ve/veya kes/kopyala/yapıştır 

yöntemi ile oluşturulduğu belirlenen ve başkalarına ait olan eserler yarışma dışı bırakılacaktır. Bu tespitin 

yapılması durumunda ve herhangi bir eserin şartname koşullarına uygun bulunmaması gibi diğer nedenlerle 

yarışma dışı bırakılması halinde Jüri ve Umut Vakfı gerekçe göstermek ve açıklama yapmak zorunda değildir. 

9. Yarışmada dereceye giren ve yayınlanmaya değer görülen eser sahibi öğrencilerin, ödül törenine ilgili okul 

müdürlüklerince imzalanmış ve onaylanmış öğrenci belgelerinin asıllarını getirmeleri zorunludur. Ödül töreninde 

“öğrenci belgesi”nin aslını ibraz etmeyen öğrencilerin ödülleri ve dereceleri iptal edilecektir. 

http://www.umut.org.tr/public/page.aspx?id=29032
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10. Ödüller birinci (5.000TL), ikinci (3.000TL) ve üçüncü (2.000TL) seçilen eserlere verilecek, 

“yayınlanmaya değer” görülen eserlere para ödülü verilmeyecektir. Umut Vakfı, yarışmada derece almış ve 

yayınlanmaya değer görülmüş eserlerden oluşan bir kitap hazırlama ve yayınlama hakkını da saklı tutar. 

Yarışmaya Umut Vakfı mensupları ve seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları katılamazlar. 

Yarışmaya katılan eserler Seçiciler Kurulu değerlendirmesinden önce Umut Vakfı Yönetim Kurulu tarafından ön 

elemeye tabi tutulacaktır. Umut Vakfı Yarışmaya katılmasını uygun görmediği eserler bakımından gerekçe 

göstermek ve açıklama yapmak zorunda değildir. 

 

TELİF VE MALİ HAKLARIN DEVRİ SÖZLEŞMESİ 

Ödül kazanan ve yarışmaya katılan öykülerin kitap veya işleme eser veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen 

eserlerden biri olarak yayınlanması hakkı öncelikle Umut Vakfı’nındır. 

Umut Vakfı ödül verilen öyküleri ve yayınlanmaya değer gördüğü öyküleri Umut Vakfı yayını olarak yayınlama hakkına 

sahip olduğundan, ödül kazanan öykülerin sahipleri, yayınlanmaya değer görülen öykülerin sahipleri FSEK’dan 

kaynaklanan mali haklarını bu yarışmaya katılmış olmakla ve başkaca bir yayın sözleşmesi veya işleme eser sözleşmesi 

yapılmasına gerek bulunmadan Umut Vakfına devretmişlerdir. 

Eser Sahibi ayrıca kendisine ait olduğunu kabul ve beyan ederek bu yarışmaya katılmış olmakla ve değerlendirilmek 

üzere UMUT VAKFINA göndermiş olduğu öykünün/eserin 5846 sayılı FSEK'nun 21-25 maddelerinde sayılan mali haklarını, 

FSEK hükümlerine göre işleme hakkını, çoğaltma hakkını, yayma hakkını, yayın hakkını, satış ve dağıtım hakkını, temsil 

hakkını, dijital iletimde dâhil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma yayın, umuma 

iletim ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle Umut Vakfı tarafından tanıtım amaçlı 

tüm kullanım, dağıtım ve promosyon olarak okullara verilmesi hakkını da kapsar şekilde umuma iletim mali haklarını basit 

ruhsat biçiminde yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere yer, sayı ve içerik itibariyle ve süre bakımından sınırsız ve 

süresiz olarak UMUT VAKFINA devrettiğini kabul etmiştir.  

Eser sahibi ayrıca yayın sözleşmeyi yerine geçen şartnameye göre yarışmaya katılan öykülerin/eserlerin yayınlanma 

hakkını elinde bulunduran UMUT VAKFI’na devredilen haklara ve yetkilere ilişkin bedellerin takibi, tahakkuku ve tahsili 

hak ve yetkisinin tümüyle YAYINCI sıfatıyla UMUT VAKFINA ait olduğunu; UMUT VAKFI’nın tüm bu haklarla ilgili olarak 

en geniş şekilde yasal merciiler, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde işlem yapma, dava açma, şikayette veya suç 

duyurusunda bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu beyan ve kabul eder. Eser sahipleri basit kullanım ruhsatı 

verilmiş olan ve yukarıda sayılan mali hakların UMUT VAKFI tarafından üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi, 

tanınabilmesi ve bu suretle kullanılabilmesi amacına yönelik olarak bu şartnamede yazılı koşullar bakımından saptanan 

mali hakların devrine dair bu şartname ayrıca eserle ilgili hakların devri bakımından yetki belgesi/ izin belgesi  olarak 

kabul edilmiştir.  

Umut Vakfı ödül kazanan ödül sahibi/eser sahiplerinin ve yarışmaya katılan diğer yayınlanmaya değer gördüğü öykülerin 

veya yarışmaya gönderilen öykülerin yayınlanması konusunda ayrıca sözleşme yapma hakkına sahip olduğu gibi bu 

yarışmaya katılan öykü / eser sahiplerinin eserin yayınlanması hakkının öncelikle Umut Vakfı’nda olduğunu ve öncelikle 

UMUT VAKFI tarafından yayınlanması konusunda ilk öneride bulunmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.  

Umut Vakfı, ödül kazanan öyküleri, eserleri, yayınlanmaya değer gördüğü öyküleri ve yarışmaya katılmış olan öyküleri 

tanıtımlarında, tüm etkinliklerinde serbestçe ve eser sahiplerinden izin almaksızın dilediği biçimde ve işlenmiş eser dâhil 

olarak kullanabileceği gibi, ödül alan eserin ve yarışmaya katılan eserlerin içeriğini kısmen veya tamamen kullanma veya 

etkinliklerinde işlenmiş eser olarak değerlendirme ve kullanma hakkına da sahiptir. 

Yarışma sonunda ödül alan ve yayınlanmaya değer görülen veya yayınlanmayan eserler/öyküler telif ve mali hakları 

devralan sıfatıyla Umut Vakfı'nın olacaktır. Umut Vakfı ödül alan ve yayınlanmaya değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, 

eğitim faaliyetlerinde, her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkına ayrıca bir 

bedel ödemeksizin sahip olacaktır.  

Eser sahibi / yazar; yarışmaya katıldığı ve yayınlanmaya değer görülen ve ödül almış eserin /öykünün kendisinin eseri ve 

orijinal yaratımı olduğunu; ESER’de üçüncü şahısların haklarını ihlal edebilecek kısımlar bulunmadığını, ESER üzerinde 

hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, yarışmaya eserini göndermiş olmakla ve ödül 

alması veya yayınlanmaya değer görülmesi halinde eserin yayın ve FSEK’dan kaynaklanan diğer haklarını UMUT VAKFI’na 

devrettiğini ESER'in sahibinin kendisinin olduğunu; üçüncü kişi ya da kuruluşların ESER'in tümü ya da bir bölümü 

üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların eser 

sahibine, kendisine ait olacağını; UMUT VAKFI’NIN bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden 



tazmin edeceğini ve UMUT VAKFININ sadece bu nedenle tek yanlı olarak yarışmaya katılmış eserlerle ilgili katılım 

sözleşmesini veya yayın sözleşmelerini feshetme yetkisinin de bulunduğunu kabul ve beyan eder. 

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle eser sahibi olduğunu, eser sahiplerini temsil ettiğini ve bu eserler 

nedeniyle 3. kişilerin 5846 sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek isteklerinin tek ve mutlak muhatabının 

kendisi olduğunu, esere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun da tümüyle kendisine ait olduğunu, sayılan hususlara ilişkin 

olarak Umut Vakfı’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Başvuru formlarının ve eserlerin son teslim tarihi 28 Haziran 2013, Cuma günü saat 17.30’a kadardır. Öğrencilerin 

başvuru formlarını ve eserlerini postaya verdikten sonra 0212 337 29 93 numaralı telefon veya yarisma@umut.org.tr e-

posta adresi aracılığıyla vakfımız merkezi ile temasa geçerek başvuru belgelerinin eksiksiz olarak alındığını teyit etmeleri 

gerekmektedir. Başvuru formu olmayan eserler kabul edilmez. 

SEÇİCİLER KURULU (Soyadına göre alfabetik sırayla):  

Dr. Ayhan Akcan – Psikiyatrist,  Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 

Süleyman Bulut – Yazar 

Nazire Dedeman Çağatay – Umut Vakfı Kurucu Başkanı 

Fatih Erdoğan – Yazar 

Nail Güreli – Umut Vakfı Onursal Mütevellisi 

Av. Fikret İlkiz – Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Celal Üster – Cumhuriyet Gazetesi Kültür Servis Şefi 

DEĞERLENDİRME 

Seçiciler Kurulu, Umut Vakfı Yönetim Kurulu’nca şartnamede belirtilen esaslara göre ön elemeden geçmiş adayların 

eserlerini önceden belirlenecek ölçütlere göre değerlendirecek ve ödül alanları belirleyecektir. Seçiciler Kurulu gerek 

gördüğünde; oybirliği ile karar almak ve gerekçelerini belirlemek koşuluyla katılan eserler bakımından değerlendirme 

ölçütlerini belirleme hakkına sahiptir. Ödüle layık eser bulunup bulunmaması Seçiciler Kurulu Üyeleri’nin takdirindedir. 

ÖDÜLLER 

Birincilik Ödülü    : 5 000 TL 

İkincilik Ödülü   : 3 000 TL 

Üçüncülük Ödülü  : 2 000 TL 

ÖDÜL TÖRENİ 

Ödül alan yapıtların sahiplerine ödülleri, 2013 Eylül aynın son haftasında düzenlenecek Ödül Töreni’nde sunulacaktır. 

DİĞER KOŞULLAR 

Katılımcılar yarışmaya katılmakla yarışma şartlarını ve Seçiciler Kurulu kararlarını önceden kabul etmiş sayılır. 

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, eser sahipleri ile Umut Vakfı arasında çıkabilecek 

anlaşmazlıklarda, Seçiciler Kurulu hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlıkların çözülmesinde Seçiciler Kurulu yetkilidir. 

Yarışmaya katılacaklara başarılar dileriz. 

YARIŞMA SEKRETERYASI 

Tel    : 0212 216 06 70 

Adres  : Umut Vakfı, Yıldız Posta Cad. No: 48/9 Esentepe, İSTANBUL 

E-posta : yarisma@umut.org.tr  
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