
TBD, “bilim ve teknolojiden güç alan” 

17. TBD Bilimkurgu 
Öykü Yarışması başlıyor. 

TBD’nin gelenekselleşmiş 
yarışması için öykülerin, 
30 Ağustos 2015’e kadar 
gönderilmesi gerekiyor.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), gelenekselleşen Bilimkurgu Öykü Yarışması’nın 17.’sini düzenliyor. 
TBD, bu yılki Bilimkurgu Öykü Yarışması’na, “bilim ve teknolojiden güç alan ” bilimkurgu öykülerini 
davet ediyor. 

İnsanlık tarihinde, “başka bir dünyanın düşünü kurmak”, belki de düş kurmak kadar eski. Edebiyatta 
vücut bulan “başka dünya düşleri”, sayısız okuyucunun düşünce dünyasının parçası oldu bugüne kadar. 
Bu durumun devam edeceği de biliniyor. Bilimkurgu edebiyatı, hayal gücünü bilim ve teknolojinin 
sunabildiği olanaklarla besliyor, bilim ve teknolojiyle kurduğu ilişkinin gücü oranında inandırıcılığı 
yükseliyor. İnandırdığı noktada düşündürüyor, eğlendiriyor, şaşırtıyor, korkutuyor ve yadırgatıyor 
bilimkurgu. 
Bu yıl 17.’si gerçekleştirilecek olan TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması’nda, Türkçe yazılan, özellikle 
bilimkurgusal öğeler taşıması beklenen, daha önce herhangi bir yarışmada ödül kazanmamış öyküler 
yarışacak. 2015’ten önce yayımlanmış öykülerin kabul edilmeyeceği yarışmaya, önceki yıllarda birincilik 
ödülü alan yazarlar da katılamayacak.

Bilimkurgu türünde ülkemizde saygın bir yeri olan yarışmaya katılmak için öykülerin,  30 Ağustos 
2015 tarihine kadar bilimkurgu@tbd.org.tr adresine gönderilmesi gerekiyor. Postayla gönderilen 
öyküler, yarışmaya kabul edilmiyor. Murat Başekim, Bülent Akkoç, Barış Emre Alkım, 
Kadir Yiğit Us, Ümit Dagci, Cenk Tezcan, Erdal Naneci ve Ersin Taşçı’dan oluşan jürisinin 
değerlendirme yapacağı yarışmada, birinciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye ise 
1.000 TL verilecek. 

TBD Yönetim Kurulu ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri dışında herkesin 
katılabileceği yarışmayı kazanan öyküler,  27 Ekim 2015 ’te açıklanacak. Dereceye 
girecek öyküler TBD’nin internet sitesinde ya da Bilişim Dergisi’nde yayımlanacak, 
seçici kurulun yayımlanmaya değer bulduğu öyküler kitap olarak yayımlanacak.

Yarışmaya ilişkin ayrıntılara www.bilisimdergisi.org  adresindeki TBD BİLİŞİM 
Dergisi Haziran 2015 sayısının 58. sayfası veya  doğrudan http://www.
bilisimdergisi.org/s177/index.html?page=58 bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

bilimkurgu 
öykülerinizi 
bekliyor

http://www.bilisimdergisi.org/s178
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http://www.bilisimdergisi.org/s178


YARIŞMA KOŞULLARI

 1. SONUÇ VE ÖDÜLLER
TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması’nı kazanan öyküler 27 Ekim 2015 tarihinde açıklanacaktır. Ödül olarak 
birinci gelen yarışmacıya 3000 TL, ikinci gelen yarışmacıya 2000 TL ve üçüncü gelen yarışmacıya da 1000 
TL verilecektir. 

 2. KATILIM KOŞULLARI   
•	 Yarışmaya	TBD	Yönetim	Kurulu	üyeleri	ile	TBD	Bilişim	Dergisi	Yayın	Kurulu	Üyeleri	dışında	
herkes katılabilir.
•	 Öykü	Türkçe	yazılmalıdır.	
•	 Her	yazar	öyküsünü	istediği	konuda	yazabilir.
•	 Öykülerde	bilimkurgusal	ögeler	aranacaktır.
•	 Öykü	daha	önce	herhangi	bir	yarışmada	ödül	almamış	olmalıdır.	
•	 2015	yılından	önce	yayımlanmış	öyküler	yarışmaya	kabul	edilmeyecektir.
•	 Her	yazar	yalnızca	bir	öyküyle	yarışmaya	katılabilir.
•	 Önceki	yıllarda	birincilik	ödülü	alan	yazarlar	yarışmaya	katılamaz.	
•	 Dereceye	girecek	öyküler	TBD’nin	internet	sitesinde	ya	da	Bilişim	Dergisi’nde	yayımlanacak,	
seçici kurulun yayımlanmaya değer bulduğu öyküler kitap olarak yayımlanacaktır. 
•	 Öykülerin	internet	sitesinde,	Bilişim	Dergisi’nde	ya	da	kitaplaştırılarak	yayımlanması	için	
http://www.tbd.org.tr/onayliyorum adresinde bulunan “Onaylıyorum” adlı belgenin yazar tarafından 
doldurulması ve bu belgenin taranarak e-posta yoluyla TBD’ye gönderilmesi gerekmektedir. 
Onaylıyorum adlı belgeyi TBD’ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyecektir. 

 3. SEÇİCİ KURUL
Ana jüri isim listesi:
Murat Başekim, Bülent Akkoç, Barış Emre Alkım, Kadir Yiğit Us, Ümit Dagci, Cenk Tezcan, Erdal 
Naneci,Ersin Taşçı

 4. BİÇİM
•	 Öykü,	yaygın	olarak	kullanılan	bir	kelimeişlemciyle,	“12”	büyüklükte,	“Arial”	karakter”	seçilerek,	
yazılmalı ve e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir. 
•	 Gönderilen	dosyanın	adına	öykünün	adı	verilmelidir.	
•	 Öykü	dosyasının	içinde	yazarla	ilgili	hiçbir	bilgi	olmamalıdır.	
•	 e-postaya	ekli	diğer	bir	dosyanın	içinde	yazarın	açık	adı,	kısa	özgeçmişi,	açık	adresi	ve	tel-
efon numarası ayrıca varsa web sitesi veya sosyal medya adresleri bulunmalıdır. Yarışmada rumuz 
kullanılmamaktadır.
•	 Yazarın	kimlik	bilgilerinin	bulunduğu	dosyanın	adına	yazarın	adı	verilmelidir.	
•	 Öykü	en	fazla	iki	bin	sözcükten	oluşmalıdır.	
•	 Bu	biçimsel	özellikleri	taşımayan	öyküler	diskalifiye	edilecektir.

5. ÖYKÜNÜN TESLİMİ
Yapıt, 30 Ağustos 2015 tarihine dek bilimkurgu@tbd.org.tr adresine gönderilmelidir. Postayla gönderilen 
öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir. 

Bilgi ve iletişim için: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA 
Tel: +90 (312) 473 8215 web:  www.tbd.org.tr, eposta: tbd-merkez@tbd.org.tr 

2015 TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması
aşka bir dünyanın düşünü kurmak, belki de düş kurmak kadar eskidir insanlık tarihinde. Edebiyatta 
vücut bulan dünya düşleri ise sayısız okuyucunun düşünce dünyasının parçası olur. Bilimkurgu 
edebiyatı, hayal gücünü bilim ve teknolojinin sunabildiği imkanlarla besler. Bilim ve teknolojiyle 
kurduğu ilişkinin gücü nispetinde inandırıcılığı yükselir. İnandırdığı noktada düşündürür, eğlendirir, 
şaşırtır, korkutur ve yadırgatır bilimkurgu. 

Bugüne kadar yarışmamıza üç bini aşkın öykü ulaşmış. Üç bini aşkın farklı dünya kurgusu demek bu. On yedi 
yıldır her yaştan yazarın kurduğu düşlerin tanığı olmak övünç kaynağımız. Okuduğumuz her öyküde hayal 
gücünüzün ulaşabildiği ufukları görmek heyecan veriyor. En önemlisi de, başka bir dünyanın mümkün olduğuna 
dair inancımızı tazeliyorlar. 

Bu yıl on yedincisini düzenlediğimiz 
geleneksel Bilimkurgu Öykü 
yarışmamıza, bilim ve teknolojiden 
güç alan dünya düşlerinizi heyecanla 
bekliyoruz.

    Türkiye Bilişim Derneği 
 Yönetim Kurulu

http://www.bilisimdergisi.org/s178
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