BAŞVURU FORMU

Rumuz
:
Adı Soyadı
:
Doğum Yeri ve Yılı :
Ev Adresi
:
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.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

İş Adresi

:

.........................................................................................
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İş Telefonu
Cep Telefonu
E-Posta

:
:
:

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Yönetmelik koşullarını kabul ediyorum.
İmza:

13.05.2019
Değerli Yöneticimiz,
Bursa Nilüfer Belediyesi, her yıl Türk edebiyatında önemli bir yere sahip ve farklı dallarda eserler
üretmiş bir yazar üzerine yoğunlaşarak onun hayatını, edebiyata bakış açısını, dil tutumunu ve eserlerini
derinlemesine incelemek üzere “Yılın Yazarı” projesini yürütmektedir. 2019 yılının yazarı Nezihe Meriç
olarak belirlenmiştir. Yıl boyunca birçok alanda gerçekleştirilen etkinliklerle kent halkının Nezihe Meriç’i
yakından tanıması, ondan ilhamla yeni eserler üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
düzenlediğimiz etkinliklerden biri de “Yılın Yazarı Nezihe Meriç Öykü Ödülü”dür. Son başvuru tarihi
23 Ağustos 2019 olarak belirlenen ödüle başvurular, posta yoluyla ya da elden yapılabilecektir. Katılım
koşulları, değerlendirme ve ayrıntılar ekteki yönetmelikte yer almaktadır.
“Yılın Yazarı Nezihe Meriç Öykü Ödülü” ile ilgili olarak kurum içi bilgilendirmenin yapılması konusunda
göstereceğiniz katkı bizi çok mutlu edecektir.
Saygılarımla.

TURGAY ERDEM
Nilüfer Belediye Başkanı

Bilgi için: (224) 494 19 54
Ek1: Yönetmelik
Ek2: Başvuru Formu

NİLÜFER BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILIN YAZARI NEZİHE MERİÇ ÖYKÜ ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
1- AMAÇ
Ödül; Nezihe Meriç’in edebiyatımıza getirdiği birikimin etkisinde, insana dair yeni bir bakış ve yorumla yazmaya yönelen, yazmayı kendine uğraş
edinenlerin çalışmalarının değerlendirilmesini amaç edinir.
2- KAPSAM
Ödülün düzenlenmesinden ve başvuru sürecinden Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü sorumludur.
3- TÜRÜ
Öykü
4- KONU
Serbest
5- KATILIM KOŞULLARI
• Ödüle rumuz ile katılım zorunludur.
• Ödül herkese açıktır; ancak Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
• Ödül yönetmeliğine uygun olmayan ve belirtilen tarihten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
• Ödüle, dosya hâlinde iki öykü ile başvurulur (iki öykü dışındaki başvurular kabul edilmez); bu öyküler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış,
basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
• Başvuru sahipleri, dereceye giren öyküler üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını bedelsiz olarak Nilüfer Belediyesi’ne devrettiğini kabul eder.
Yapıtlar hiçbir şekilde iade edilmez.
• Ödüle gönderilen öykülerin hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması
durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
• Başvuru sahipleri yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
• Seçici Kurul’un yayımlamaya değer bulduğu öyküler kitap hâline getirilir.
• Ödüle katılım sayısına bağlı olarak ön seçici kurul oluşturma yetkisi Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne aittir.
6- ÖDÜLE GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK KOŞULLAR
• Ödüle katılacak öyküler, normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, 1,5 aralık bilgisayar oylumunda hazırlanarak 5 kopyayla, ayrıca CD’ye kaydedilip bir zarfa
konularak teslim edilmelidir.
• Ayrıca öz yaşam bilgisi de (bir sayfayı geçmemelidir) aynı CD’ye kaydedilmelidir.
• Katılımcılar, ödül ile ilgili Başvuru Formu’nu doldurup imzalayacaktır. Başvuru Formu, Nilüfer Belediyesi’nin tüm kütüphanelerinden,
https://kutuphane.nilufer.bel.tr veya Nilüfer Kütüphane sosyal medya adreslerinden bilgisayar çıktısı olarak temin edilebilir.
• Dosyanın sol üst köşesinde katılımcının sadece rumuzu yer almalıdır.
• Öykü konusu serbesttir, Türkçe yazılmalıdır, çeviri öyküler ödül dışında tutulacaktır. Türk dilinin özgünlüğü korunarak, 5.000 ile 15.000 karakter
(600-2.000 sözcük) arasında yazılmış öyküler değerlendirmeye alınır.
• Öykü Türkçe olmak koşulu ile ödüle yurt dışından katılım sağlanabilir.

• Başvurular kargoyla ya da elden teslim edilebilir.
• Başvurular aşağıda belirtilen kurum adreslerine yapılmalıdır.
7- TAKVİM
Başvuru kabul tarihleri: 17.06.2019–23.08.2019
Sonuçların ilan tarihi: 25.10.2019
Ödüle değer bulunan öyküler https://kutuphane.nilufer.bel.tr adresinden duyurulur.
23 Ağustos 2019 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
8- ÖDÜLLER
Yukarıda belirtilen koşullarda “Nezihe Meriç Öykü Ödülü” verilir. Ödülü kazanan yapıtlar ve yayımlanmaya değer görülenler (yazarın olurunu almak
koşuluyla) basılacak Öykü Seçkisi’nde yer alır.
Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.
Büyük Ödül :

3000 TL.

Mansiyon :

1000 TL.

Mansiyon :

1000 TL.

Mansiyon :

1000 TL.

Mansiyon :

1000 TL.

Mansiyon :

1000 TL.

9- SEÇİCİ KURUL
Nursel Duruel (Başkan)
Gaye Boralıoğlu
Nahit Kayabaşı
Jale Sancak
Şafak Pala
10- BAŞVURU NOKTALARI
Demirci Kütüphanesi (Hafta İçi 09.00-18.00) Demirci Mahallesi, Dere Sokak, No:2, Nilüfer-Bursa,
Tel: (224) 494 19 54.
Şiir Kütüphanesi (Hafta içi 09.00-21.00/Hafta sonu 10.00-18.00) Nâzım Hikmet Kültürevi, Yüzüncüyıl Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı, No:7, Nilüfer-Bursa,
Tel: (224) 413 27 37.
Akkılıç Kütüphanesi (Hafta içi 09.00-21.00/Hafta sonu 10.00-18.00) Ataevler Mahallesi, Yılmaz Akkılıç Caddesi, Basın Kültür Sarayı, Kat:2, Nilüfer-Bursa,
Tel: (224) 441 01 42.
Üçevler Kütüphanesi (Hafta içi 09.00-21.00/Hafta sonu 10.00-18.00) Üçevler Mahallesi, Ülman Sokak, No:6, Nilüfer-Bursa,
Tel: (224) 441 81 89.
Çocuk Kütüphanesi (hafta içi 09.00-18.00/Hafta sonu 10.00-18.00) Gümüştepe Mahallesi, Pınar Caddesi, No:1, Nilüfer-Bursa,
Tel: (224) 486 62 46.

