Tarih: 10.5.2022

Konu: Küresel Salgın Öyküleri Kitabı.

Sayın
Hâlâ içinde bulunduğumuz salgın koşullarında, Yeni Umut Yayınevi olarak
halka direnme, dayanma gücü sağlamayı, bir insanlık durumunu işlemeyi
amaçladık; salgın izlekli öykülerden oluşan bir e-kitap, Küresel Salgın Öyküleri
Kitabı’nı yayımlamak için çalışmalara başladık. Yazının tarihsel bir işlevinin de
tanıklık olduğu düşüncesindeyiz. Bu aşamada e kitap biçiminde tasarlamamıza
karşın, gelecekte olanak bulunduğunda, basılı biçimde de yayımlamak istiyoruz.
Öykünüzü, size yazımız ekinde sunulan koşullara uygun olarak, yine
bildirilen Yayınevi Yönetmeni Yazar Münevver Oğan’ın munevvero7@gmail.com eposta adresine gönderirseniz seviniriz.
İlgi ve desteğiniz için gönül borcumuzu, saygılarımızı sunar, esenlik dileriz.

Münevver Oğan

Eşgüdüm sorumlusu: Günay Güner
Ekler
1.Afiş
2.Koşullar
http://www.yeniumut.com.tr/

Sevda Müjgan Yüksel

Yeni Umut Yayınları
Küresel Salgın Öyküleri Kitabı
Katılım Koşulları
A) Kitabın Amacı
Yeni Umut Yayınları, Küresel Salgın “Covit 19” ülkemizle birlikte dünya ülkelerinin pandeminin ağır
seyri nedeniyle sarsıldığı bu günlerde tarihe bir not düşmek, tanıklık etmek amacıyla yazarlarımızın
konuyla ilgili kısa öykülerini e-kitap olarak yayıma hazırlamak amacındadır.
B) Derlemenin Koşulları
1. Derleme kitap, başlangıçta e-kitap olarak Yeni Umut Yayınlarının web sitesinde
ücretsiz yayımlanacak ve okurlara açık olacaktır.
2. Derleme kitap, e-kitaptan –koşullar uygun olursa- baskılı hâle getirilirse, katılımcılara yirmişer
adet kitap verilecek, ayrıca telif ödenmeyecektir.
4. Derlemeye katılım bireyseldir. Ortaklaşa yazılan öyküler kabul edilmeyecektir.
5. Derleme kitaba her katılımcı bir öykü ile katılabilir.
6. Öyküler sadece e-mail yoluyla kabul edilecektir.
7. Derleme kitap çalışmasına katılan kişiler, koşulları kabul etmiş sayılır.
C) Kitapta Yer Alacak Öykülerde Aranacak Özellikler
1. Öykülerin dili Türkçe olmaldır.
2. Öykülerin konusu “Yaşam, Küresel Salgın, Gelecek” olarak belirlenmiştir.
(Pandemi, genç yaşlı, kadın erkek farkı gözetmeksizin çok geniş bir yelpazede bulaşmaya ve can
almaya devam etmektedir. İnsanlar, bu süreci nasıl yaşıyorlar, kırılma noktaları, direnme noktaları
nelerdir? Yazarların kaleminden Covit-19, yaşam ve gelecek nasıl betimleniyor?)
3. Küresel Salgın Öyküleri kitabı için gönderilen öyküler kısmen veya tamamen yayınlanmamış,
başka bir yarışmaya, derlemeye, gönderilmemiş, yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
4.Öyküler özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya
bulundurmayacaktır. Özgün olmadığı düşünülen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
5. Gönderilecek öyküler, Word belgesi A4 boyutunda, en fazla 3 sayfa olacak şekilde, Times New
Roman yazı fontu ve 12 (on iki) punto ile, 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılacaktır.

6. Dil bilgisi, yazım kuraları ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.
Ç) Yapıt Teslimi
1-Eserler munevvero7@gmail.com mail adresine e-posta ile gönderilecektir.
3- Eser son gönderim tarihi 30 Temmuz 2022 ’dir.
D) Yapıtın Değerlendirilmesi
Derlemeye gönderilen yapıtlar Yeni Umut Yayınlarının oluşturduğu kurul tarafından koşullara
uygunluk açısından değerlendirilir.
E) Derleme Takvimi
Son Gönderi Tarihi: 30 Temmuz 2022
e-kitapta yer alacak öykülerin duyurulma tarihi: 1 Ekim 2022
e-kitap Olarak Yayımlanma Tarihi: 1 Kasım 2022
e-kitap Düzenleme sorumlusu: M. Cihat Oğan
Bağlantı Kurma Sorumluları:
Sevda Müjgan Yüksel (sevdamjgn@gmail.com)
Günay Güner (gunayguner@gmail.com)
F) Değerlendirme Kurulu Üyeleri
Günay Güner
Melahat Sönmez
Münevver Oğan
Öner Yağcı
Sevda Müjgan Yüksel

