
 

Türk - Turkish 

2021 İngiliz Milletler Topluluğu Kısa Öykü Yarışması 

Aranan Nitelikler ve Katılım Koşulları 

Lütfen online başvuru işlemine başlamadan önce aranan nitelikler ve katılım koşullarını 

okuyunuz.  Online başvuru formu ilk günden itibaren (1 Eylül 2020) erişime açık olacaktır. 

Başvuruda bulunan kişiler kuralları kabul etmiş sayılırlar. 

Eğer aranan nitelikler ve katılım koşulları hakkında aşağıdaki formda belirtilmeyen bir 

konuda sorunuz varsa lütfen başvuru yapmadan önce writers@commonwealth.int adresine 

e-mail ile danışınız.  

 

Açılış Tarihi 

1 Eylül 2020 

Kapanış Tarihi 

Başvurular online başvuru formu aracılığıyla 1 Kasım 2020 tarihine kadar yollanmış 

olmalıdır. (Tüm saat dilimlerinde 23:59’a kadar) 

Bu tarihin ardından yollanan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

  

1. Ödül Hakkında:  

 

a. İngiliz Milletler Topluluğu Kısa Öykü yarışması henüz yayınlanmamış kısa öykülere 

yıllık olarak verilmek üzere İngiliz Milletler Topluluğu Vakfı tarafından 

yönetilmekte ve finanse edilmektedir. 

 

b. İngiliz Milletler Topluluğu Kısa Öykü yarışması İngiliz Milletler Topluluğu Vakfı 

adına Topluluk Vakfı yazarları tarafından düzenlenmektedir. 

 

c. Ödül Topluluk bölgelerinden 1. Afrika’yı, 2. Asya’yı, 3. Kanada ve Avrupa’yı, 4. 

Karayipler’i ve 5. Pasifik’i kapsamaktadır (Bölgelerin hangi ülkeleri içerdiğini 

görmek için 4. kısıma bakınız).  

 

d. Uluslararası jüri heyeti her beş bölgeden birer adet temsilcinin katılımından 

oluşur. Lütfen başvuruların bölgesel olarak değerlendirileceğini ama tüm jüri 

üyelerinin tüm bölgelerden gelen tüm başvuruları okuyup değerlendireceğini 

unutmayınız. 

 

e. Her beş bölgeden birer adet olmak üzere toplamda beş kazanan olacaktır. Kendi 

bölgesinin kazananı olan beş yarışmacıdan biri aynı zamanda tüm yarışmanın da 



galibi sayılacaktır. İngiliz Milletler Topluluğu Kısa Öykü yarışmasının bölgeler 

arası kazananları arasında da kazanan katılımcı 5000£, sadece kendi bölgesinde 

birinci gelen katılımcı ise 2500£ kazanacaktır. 

 

f. Finale kalan katılımcılar arasındaki seçim uluslarası jüri paneli tarafından 

yapılacak, deneyimli okurlar jüri üyelerine başvurular arasından seçim yapmaları 

için yardımcı olacaktır. 

 

 

2. Aranan Nitelikler  

 

a. Katılımcılar Milletler Topluluğu’na üye ülkelerden birinin vatandaşı ya da 

Milletler Topluluğu’na üye bir ülkede oturum izniyle yaşamını sürdüren tabiyetsiz 

kişi olmak zorundadır –lütfen İngiliz Milletler Topluluğu’na üye ülkelerin listesini 

görmek için dördüncü kısma bakınız-.İngiliz Milletler Topluluğu Vakfı kazananı 

belirlemeden önce katılımcının vatandaşlık durumunu gösteren resmi bir belge 

talep edecektir. İngiliz Milletler Topluluğu’na dahil olmayan ülkelerden gelen 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

b. Bölgesel değerlendirmeler katılımcının vatandaşı olduğu ülke dikkate alınarak 

yapılacaktır. Yazarın çifte vatandaşlığa tabii olması durumunda yaşamını 

sürdürdüğü ülkenin hangi bölgede olduğu dikkate alınacaktır. 

 

c. Katılımcılar için yaşamını bir Milletler Topluluğu ülkesinde sürdürme değil, bir 

Milletler topluluğu ülkesi vatandaşı olma zorunluluğu vardır. 

 

d. Katılımcıların 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle 18 veya üzeri yaşta olma zorunluluğu 

vardır. 

 

e. Başvuruların katılım koşullarına uygunluğu jüri makamıyla birlikte İngiliz Uluslar 

Topluluğu Vakfı tarafından incelenecektir. Jüri makamının değerlendirmesi nihai 

karar olarak kabul edilip başka bir değerlendirme dikkate alınmayacaktır. 

 

f. Önceki senelerde bölgelerarası birinciliği kazanmış katılımcıların katılımı kabul 

edilmeyecektir. Kendi bölgesi dahilinde birinciliği kazanmış katılımcıların 

katılımı ise kabul edilecektir. 

 

g. İngiliz Uluslar Topluluğu Vakfı çalışanları tarafından yapılan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

 

h. Başvurusu yapılan eserlerin önceden yayınlanmamış olması ve 1 Mayıs 2021 

tarihine kadar yayınlanmayacak olması zorunludur. 

 

3. Katılım Koşulları 

 

a. Başvuruların, çeviri eserler de dahil olmak üzere, metnin esas yazarı tarafından 

yapılması zorunludur. 



 

b. Başvurular sadece online başvuru formu aracılığıyla kabul edilecektir. 

 

c. Tüm başvurular için son başvuru tarihi 1 Kasım 2020, 23:59’dur (bölgenin kendi 

zaman diliminde) 

 

d. Her bir yazar İngiliz Milletler Topluluğu Kısa Öykü yarışmasına sadece bir tek 

başvuruyla katılabilir. 

 

e. Öykü katılımcının kendi öyküsü olmak zorundadır. 

 

f. Öykü orjinal bir çalışma olup bir bütün halinde, ya da alıntı halinde 1 Mayıs 2021 

tarihinden önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmak zorundadır.Yayınlanma 

kısıtlaması basılı ve halka açık antoloji, dergi, gazete gibi tüm basım türlerini 

kapsar. Buna aynı zamanda kişisel blog ve web sayfası hariç olmak üzere online 

basım mecraları da dahildir. 

 

g. Önceden yapılmış başvuruların tekrardan gönderilmesi dikkate alınmayacaktır. 

 

h. Başvurular harici tutulan ülkeler dışında İngilizce yapılmalıdır. İstisnalar; İngiliz 

Uluslar Topluluğu üyesi vatandaşı  Bengali, Çinli, Yunan, Kiswahili, Malezyalı, 

Portekizli, Samoalı, Tamil ve Türk katılımcılar eserlerinin İngilizce çevirisine 

sahip olmamaları durumunda orjinal dillerinde başvuru yapabilirler. 

 

i. Eşzamanlı olarak başka ödüllere başvuruda bulunan öyküler, eser sahibi İngiliz 

Milletler Topluluğu’nu öykünün belirtilen tarihten önce yayınlanması halinde 

bildirmesi kaydıyla kabul edilir. 

 

j. Başvurular en az 2000, en çok 5000 kelimeden oluşmalıdır (başlık hariç). 

 

k. Başvurular PDF formatında kaydedilmelidir. Lütfen başvurunuzu PDF 

formatında kaydedin ve öykünüzün adını dosya adı olarak kullanın. Lütfen 

öykünüzü “Kısa Öykü”, “Commonwealth Öyküsü” gibi isimlerle kaydetmeyin. 

Eğer dosyayı PDF olarak kaydetmeniz mümkün değilse Microsoft Word formatında 

ayni isim kurallarına sadık kalarak gönderebilirsiniz. İlk sayfada öykü adını ve 

kelime sayfası kaydedilmiş olmalıdır. 

 

l. Yazar bilgileri başvuru formunda belirtilmelidir. Gönderilen dökümandaki bilgi 

kimse ile paylaşılmayacaktır. Tüm başvurular gizli bir şekilde 

değerlendirilecektir. 

 

m. Uygulanabildiği durumlarda çevirmen bilgilerinin de başvuru formunda 

belirtilmesi gerekmektedir. 

 

n. Tüm öyküler Arial fontunda 12 numara olarak ve iki satır boşluk bırakılarak 

kaydedilmelidir. Tüm sayfalara sayfa numarası eklenmeli ve öykü adı header 

olarak yazılmalıdır. 



 

o. Öyküler için herhangi bir yer, tür ve tema kısıtlaması yoktur. 

 

p. Öyküler yetişkinler için yazılmalı ve çocuk öyküsü olmamalıdır. 

 

q. Başvuru sahipleri öykülerinin kazanması ya da son listeye kalması durumunda 

ödül komitesinin bu bilgiyi paylaşabileceğini kabul etmiş sayılır. 

 

r. Öykülerin dünya çapında tüm telif hakları yazarda saklı kalır. İngiliz Milletler 

Topluluğu Yazarları’nın kazanan öyküleri tanıtım amacıyla antolojilerde 

yayınlama hakkı kısıtlanmaz (bir adet genel olarak tüm bölgelerde kazanan 

dörder tane de bölgesel birincilik kazanan). 

 

s. Bölgesel ve tüm bölge kazananlarının ödülle ilgili çeşitli aktivitelere katılımı 

beklenir. 

 

t. Bölgesel ve tüm bölge kazananlarının İngiliz Milletler Topluluğu Yazarları’nın 

bölgesel ve global benzeri aktivitelerini geliştirme ve tanıtma çalışmalarına katkı 

koyması beklenir. 

 

 

4. Ödül Bölgeleri 

Afrika: Botswana, Kamerun, eSwatini, Gambia, Gana, Kenya, Lesotho, Malawi, 
Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, South 
Africa, Tanzania, Uganda, Zambia. Overseas Territories: Saint Helena, Tristan Da 
Cunha, Ascension Island. 
 
Asya: Bangladeş, Brunei Darüsselam, Hindistan, Malezya, The Maldives, Pakistan, 
Singapur, Sri Lanka. 
 
Kanada ve Avrupa: Kanada, Kıbrıs, Malta, Birleşik Krallık. Deniz Aşırı Bölgeler: 
Cebelitarık, Falkland Adaları. 

 

Karayipler: Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize, Dominik, Grenada, 
Guyana, Jamaica, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve  Grenadines, 
Trinidad ve Tobago. Deniz Aşırı Bölgeler:  Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, 
Cayman Islands, Montserrat, Turks ve Caicos Adaları. 

 
Pasifik: Avustralya, Fiji, Kiribati, Nauru, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Samoa, 
Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Deniz Aşırı Bölgeler: Cook Adaları, Niue, 
Pitcairn. 

 

 

 


