2.Tuzla Ulusal Hikaye ve Şiir Yarışması
Anadolu
Tarihin yazmadığı kahramanlarımız, destanlarla tarih yazdı. Değmesin diye yurdumuza
namahrem eli, İstiklal uğruna adayarak hayatını, toprağın bağrını kendine yurt yaptı.
Kardeşlik, milli birlik ve beraberlik mayası ile Anadolu’yu tarihin, kültürün ve medeniyetin
beşiği haline getirdik. Renk renk, çiçek çiçek bahar olan Anadolu, türkülerle yaşadı,
yaşatıldı….
Şimdi yazar ve şairlerimiz Anadolu tarihini yazan isimsiz kahramanlarımız adına tarihe not
düşüyor. Kalemin gözünden, kelimelerin gücüyle, kahramanları, kahramanlıklarını, acılarını,
sevinçlerini, türkülerini ve Anadolu demek olan kardeşliği anlatıyor hikaye ve şiirleriyle….
Anadolu dünyanın kalbi ve sevgi Anadolu’nun özüdür. Anadolu kültürlerin birliği, milletimizin
beraberliğidir. Anadolu demek huzur, barış ve sevgi demektir. Yazar ve şairlerimizin dilinden
Anadolu söze gelip anlatıyor sevgileri, özlemleri, türküleri ve yüreklere işliyor Anadolu’ya dair
kültürün yürek sızlatan dizeleri.
Toprağı Vatan yapan duygu ve inanışla, bağrında taşıdığı yiğitler ve kahramanlıklarıyla,
ezelden ebede İstiklal ve nesilden nesile İstikbal bırakmak uğruna isimlerini sonsuzluğa,
hikayelerini kalbimize yazan yiğitlerin vatanı Anadolu, mısralarla dile geliyor ve anlatıyor
anlatılmamış hikayelerini o isimsiz kahramanların.
Tuzla Belediyesi ikincisini düzenlediği hikaye ve şiir yarışmasıyla, kültürel etkinliklerine devam
ediyor. Sanatın ve sanatçının topluma ulaşması ve ışığıyla aydınlatması için, yol olan, köprü
olan Tuzla Belediyesi Edebiyat alanında da Ulusal yarışmalarla sesini duyurmaya devam
ediyor. Tuzla Belediyesi 2. Ulusal Hikaye ve Şiir Yarışması ile Türkiye’nin her yerinden
katılacak eserlerle, kalemin ve kelimelerin birleştiriciliğinde Anadolu’dan Tuzla’ya Kültür Ve
Edebiyat köprüsü kurulacak.
Tuzla Belediyesi 2. Ulusal Hikaye ve Şiir Yarışması’na katılacak eserlerin birleştiriciliğinde,
Kültür, sanat ve edebiyat festivaline dönüşecek etkinliğimize katılacak yazar ve şairlerimize
teşekkürlerimizi sunarak hayırlı olmasını dileriz….

TUZLA BELEDİYESİ 2. GELENEKSEL &HİKAYE ve ŞİİR YARIŞMASI

A. ŞİİR YARIŞMASINA KATILMA KOŞULLARI
1. Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri katılamazlar.
2. Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir
yerde (basılı olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu,
başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen
eserler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia
edemeyecektir.
3. Şiir yarışması “ ANADOLU” konulu olacaktır.
4. Bir şair, yarışmaya en fazla iki şiir ile katılabilir.
5. Şiirlerde tarz ve ekol sınırlaması yoktur.
6. Gönderilen şiirlerin uzunluğu 100 satırı aşmamalıdır. Daha uzun şiirler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
7. Başvurular Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü posta adresi veya
www.tuzlakultursanat.org internet adresi üzerinden yapılacaktır.
8. Yarışmada ödül kazanan şiirlerin her türlü yayın hakları Tuzla Belediye Başkanlığı’na
aittir.
9. Yarışmaya katılan şiirlerden uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın,
bir kitapta toplanacaktır.
10. Son başvuru tarihi ( 15 Eylül 2017 ) Cuma günü Saat 23.00 (TSI) kadardır.
11. Yarışma sonuçları 29 Eylül 2017 tarihinde internet üzerinde www.tuzla.bel.tr ve
www.tuzlakultursanat.org adresinden açıklanacaktır.
B. HİKAYE YARIŞMASINA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ve geçmiş yıllarda düzenlenen şiir yarışmalarında 1.lik
ödülü alan kişiler katılamazlar.
2. Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi
bir yerde (basılı olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Dereceye girmiş olsa bile
şahsa ait olmadığı belirlenen ve kurallar çerçevesinde olmayan eserler ödüllerden men
edilirler.
3. Hikaye yarışması “ ANADOLU” konulu olacaktır.
4. En çok 2 hikaye ile katılmanın mümkün olduğu yarışmada, hikayeler on bin kelimeyi
geçmemelidir.
5. Başvurular Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü posta adresi veya
www.tuzlakultursanat.org internet adresi üzerinden yapılacaktır.
6. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü yayın hakları Tuzla Belediye Başkanlığına
aittir.
7. Son başvuru tarihi ( 15 Eylül 2017 ) Cuma günü Saat 23.00 (TSI) kadardır.
8. Yarışma sonuçları 29 Eylül 2017 tarihinde internet üzerinde www.tuzla.bel.tr ve
www.tuzlakultursanat.org adresinden açıklanacaktır.

C. ÖDÜLLER
Hikaye

Şiir

1.

7.500 TL

1.

5.000 TL

2.

5.000 TL

2.

3.500 TL

3.

3.000 TL

3.

2.000 TL

Mansiyon Ödülleri : 750 TL ( 5 er adet )

Mansiyon Ödülleri : 750 TL ( 5 er adet )

Yarışma sonuçları 29 Eylül 2017 tarihinde internet üzerinden www.tuzla.bel.tr adresinden
açıklanacaktır
YARIŞMA TAKVİMİ:
Başvuru Tarihi
Son Teslim Tarihi
Jüri Toplanma Tarihi
Sonuç Bildirim Tarihi
Ödül Töreni

: 3 Nisan 2017
: 15 Eylül 2017 Saat 23.00 (TSI)
: 22 Eylül 2017
: 29 Eylül 2017
: 7 Ekim 2017 saat 19.00

Ödül Töreni Programı
Tarih: 07.10.2017
Yer: ………………
Saat: 19.00

Tuzla Belediyesi İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Telefon
Yetkili
E Posta

Evliya Çelebi Mahallesi Hat Boyu Caddesi No: 17 34945 Tuzla / İstanbul
444 09 06 ( 3205 )
Veysel Çelik
v.celik@tuzla.bel.tr

