BEHÇET NECATİGİL 11.ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: KABATAŞ ERKEK LİSESİ
: “Yine yarın benimlesin bekleyiş / Gelmedi posta treni!/

YARIŞMANIN KONUSU

Bu berbat düşünceler saatinde;/ Tanrım, başıboş bırakma beni!”

(Behçet NECATİGİL’in GECE VAKTİ şiirinden)
TÜRÜ

: ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI

: Bu yarışma ile öğrencilerimizin şiir sanatına ilgi duymaları, şiir sanatını
kullanarak kendilerini doğru ve etkili ifade etmeleri, estetik zevk ve duyarlılık kazanmaları, gençleri şiir yazmaya
teşvik ederek şiir yeteneklerinin geliştirilmesi ve şiir dünyamıza yeni yeteneklerin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
HEDEF KİTLE

: Lise Öğrencileri ( Hazırlık Sınıfları Dahil)

YARIŞMA TAKVİMİ

:

YER
SAAT

:Galip Vardar Kültür ve Sanat Binası Konferans Salonu
: 11:00
(Ödül töreni pandemi koşullarına göre organize edilecektir.)

SON BAŞVURU TARİHİ : 22 MART 2022
ÖDÜL TÖRENİ
: 14 NİSAN 2022

YARIŞMA ŞARTLARI :
1.Yarışma İstanbul’daki tüm lise ve dengi okulların öğrencilerine açıktır. Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri kendi
aralarında değerlendirileceklerdir.
2.Her öğrenci bir şiirle ve her okul en fazla üç şiirle yarışmaya katılabilir.
3.Yarışmaya katılan şiirler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
4.Şiirlerin uzunluğu ve biçimi konusunda bir kısıtlama yoktur.
5.Şiirler bilgisayarda times new roman karakteriyle 12 punto ile yazılacaktır.
6.Katılımcılar eserlerini bnecatigilyarisma@gmail.com adresine ek şeklinde word belgesi olarak
göndereceklerdir. Başka bir başvuru şekli kabul edilmeyecektir.
7.Eserin diğer sayfasına katılımcının adı-soyadı, okulu, sınıf ve numarası, okul ve cep telefonu numarası ile
danışman öğretmeninin adı, soyadı, branşı ve telefon numarası mutlaka eklenmelidir.
8.Yarışmaya katılan şiirlerin her türlü basım, yayın ve telif hakkı Kabataş Erkek Lisesine ait olacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ :
Şiirler 100 puan üzerinden (ana duyguyu hissettirme 20, dilin kullanımı 20, şiirin teknik yönü 20, özgünlük 20,
etkileyicilik 20 puan) değerlendirilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
TELEFON
EPOSTA
ADRES

: Bilgi İçin : Emrah AYHAN (edebiyat öğretmeni)
: 0212 260 48 70-71
: bnecatigilyarisma@gmail.com
: Çırağan Caddesi No:40 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL

SEÇİCİ KURUL

: A.Ali URAL (Şair), Recep YILMAZ (Şair)
Emrah AYHAN (Şair,Edeb.Öğrt.), Duygu Elif YALÇIN (Edeb.Öğrt.)

ÖDÜLLER

: BİRİNCİLİK

: 1000 TL
İKİNCİLİK
: 750 TL
ÜÇÜNCÜLÜK : 500 TL
MANSİYON
: 250 TL
Yarışmaya katılan her okul ve öğrenciye katılım belgesi verilecek ve gönderilen şiirlerin yer aldığı kitap hediye
edilecektir. Katılım belgesi ve kitap Kabataş Erkek Lisesinden teslim alınacaktır.
BÜTÇE KAYNAKLARI : Yarışmanın bütçesi Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı tarafından karşılanacaktır.

