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Yönetmelik koşullarını kabul ediyorum.
İMZA

NiluferKutuphane

NİLÜFER BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILIN YAZARI ORHAN KEMAL: YILIN YAZARI ÖYKÜ ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ
1-AMAÇ

Ödül, Orhan Kemal’in edebiyatımıza getirdiği birikimin etkisinde, insana dair yeni bir bakış ve
yorumla yazmaya yönelen, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarının değerlendirilmesini amaçlar.

2-KAPSAM

Ödülün düzenlenmesinden, organizasyonundan ve başvuru sürecinden Nilüfer Belediyesi
Kütüphane Müdürlüğü sorumludur.

3-TÜRÜ
Öykü

4-KONU
Serbest

5-KATILIM KOŞULLARI
• Ödüle rumuz ile katılınır.

• Ödül herkese açıktır; ancak Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları ödüle 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

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 yayımlanmaya değer bulduğu öyküler kitap haline 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 bir öz geçmiş de (bir sayfayı geçmemelidir) aynı CD’ye kaydedilmelidir.

• Katılımcılar, ödül ile ilgili başvuru formunu doldurup imzalayacaklardır. Başvuru formu, Nilüfer Belediyesi’nin tüm kütüphanelerinden, 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. Öyküler Türkçe yazılmalıdır. Çeviri öyküler kapsam dışında tutulacaktır.

• Türk dilinin özgünlüğü korunarak, 5.000 ile 15.000 karakter (600-2.000 sözcük) arasında yazılmış öyküler değerlendirmeye alınır.
• Ödüle, öyküler Türkçe olmak koşulu ile yurt dışından katılım sağlanabilir.

• Başvurular posta yoluyla ya da elden 25.08.2017 tarihine kadar yapılabilir.
• Başvuru adresi aşağıda belirtilen kurum adresleridir.

7-TAKVİM

Başvuru kabul tarihleri: 19.06.2017 - 25.08.2017
Sonuçların ilân tarihi: 27.10.2017
Ödüle değer bulunan öyküler http://kutuphane.nilufer.bel.tr adresinden duyurulur.
25 Ağustos 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

8- ÖDÜLLER

Yukarıda belirtilen koşullarda “Yılın Yazarı Öykü Ödülü” verilir. Ödülü kazanan yapıtlar ve yayımlanmaya değer görülenler (yazarın olurunu almak koşuluyla) basılacak seçkide yer alır.
Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.
• Büyük Ödül: 3.000 TL

• Mansiyon (Beş Kişiye): 1.000 TL

9- SEÇİCİ KURUL

Semih Gümüş (Başkan), Behçet Çelik, Sine Ergün, Nahit Kayabaşı, Şafak Pala

10- BAŞVURU NOKTALARI
Demirci Kütüphanesi (Hafta içi 09.00-18.00)
Demirci Mah. Dere Sk. No: 2 Nilüfer-Bursa
Tel: (0224) 494 19 54
Şiir Kütüphanesi (Hafta içi 09.00-21.00/Hafta sonu 10.00-18.00)
Nâzım Hikmet Kültürevi Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 7 Nilüfer-Bursa
Tel: (0224) 413 27 37
Akkılıç Kütüphanesi (Hafta içi 09.00-21.00/Hafta sonu 10.00-18.00)
Ataevler Mah. Yılmaz Akkılıç Cad. Basın Kültür Sarayı Kat: 2 Nilüfer-Bursa
Tel: (0224) 441 01 42
Üçevler Kütüphanesi (Hafta içi 09.00-21.00/Hafta sonu 10.00-18.00)
Üçevler Mah. Ülman Sk. No: 6 Nilüfer-Bursa
Tel: (0224) 441 81 89
Çocuk Kütüphanesi (Hafta içi 09.00-18.00/Hafta sonu 10.00-18.00)
Gümüştepe Mah. Pınar Cad. No: 1 Nilüfer-Bursa
Tel: (0224) 486 62 46
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