Türkiye’den Göçün 60. Yılı

Edebiyat Yarışması
Öykü & Şiir
“Yeni Umutlar”

Konu: Göç
Öykü ve şiir dalındaki yarışmanın konusu, “göç” tür. Türkiye’den Almanya’ya iş
göçünün 60. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışma ile, göç sürecinde ve Almanya’da
yaşananlara, çok yönlü bakış açısıyla edebiyatın gücü ile ışık tutarak kayıt düşmek;
bunları gelecek kuşaklara ulaştırmak amaçlanmaktadır.
Yarışmaya Katılım Koşulları:


Almanya’da yerleşik olarak yaşayan her birey katılabilir.



Öyküler ve şiirler, yarışmanın konusu ile ilgili olmalı; Türkçe ya da Almanca
yazılmalıdır.



Her yarışmacı, yarışmaya bir dalda en fazla bir öykü ve iki şiir ile katılabilir.



Yarışmaya katılan öykülerin ve şiirlerin daha önce düzenlenen yarışmalara
katılmamış olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da
tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir
yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.



Yarışmaya gönderilen öykülerin ve şiirlerin hukuki sorumluluğu yazarına aittir.
Üçüncü kişilerin, öykülerin ve şiirlerin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri
olması durumunda, her türlü hukuki ve maddi sorumluluk, bu öyküler ve
şiirlerle yarışmaya katılan kişilere aittir.



Yarışmaya katılmak için başvuranların eserleri, son başvuru tarihine kadar
yayınevimize ulaşmalıdır.



Seçici Kurul üyeleri ve Dünya Verlag çalışanları ile bunların birinci dereceden
yakınları yarışmaya katılamazlar.
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Seçici Kurulun yayımlamaya değer bulduğu öyküler ve şiirler, yayınevimiz
tarafından kitap halinde Türkçe ve Almanca olarak iki dilde yayımlanacaktır.
Yarışmaya katılan her yarışmacı, eserinin kitap halinde ya da yazılı ve digital
medyada yayımlanmasını kabul etmiş sayılır. Katılımcı kişi reşit değilse,
yukarıda açıklanan yayına ilişkin yasal vasi (ler) tarafından bir rıza beyanı
eklenmelidir.



Basılmaya değer görülen şiir ve öykülerin her türlü yayın hakkı Dünya Verlag‘a
aittir. Yayımlanacak yapıtlara telif ücreti ödenmeyecektir.



Yarışmaya gönderilen eserler, değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın
yazarlarına iade edilmeyecektir.



Jurinin kararlarına itiraz edilemez ve buna karşı hukuki yol kapalıdır.

Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranan şartlar ve katılım şekli:


Öykülerin, Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile A4
boyutunda yazılmış olmaları ve 10 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.



Şiirler, A4 ölçülerinde, Times New Roman fontu ile 12 punto yazılacak; 1 satır
aralığında olacaktır. Şiirler, iki sayfayı geçmemelidir.



Yarışmaya katılanlar, postayla gönderecekleri eserlerinin herhangi bir yerinde
açık kimliğini belli edecek isim, rumuz ve işaret kullanmamalıdırlar.
Katılımcılar, dosyalarıyla aynı paket içerisinde kimlikliklerinin fotokopisini, kısa
biyografilerini ve katılım formlarını göndermelidirler.



Yarışmaya katılanlar, eserlerini mail yoluyla da gönderebilirler. Bu durumda
da, öykü ve şiirlerin altına kesinlikle yazar ve şair ismi ya da herhangi bir
rumuz yazılmamalıdır. Aynı maile eklenecek başka bir dosyada başvuranın
kimliğinin kopisi ile kısa biyografisi ve katılım formu yer almalıdır.

Yarışmanın başvuru adresi:
Dünya Verlag e. K.
Neumarkt 41-43, 50667 Köln
Tel.: 0221- 420 78 01
Fax: 0221- 420 78 02
info@dunya-verlag.de
www.dunya-verlag.de
Yarışma takvimi:
Yarışmaya başvurular, 1 Mart 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında
yapılmalıdır. Yarışma sonuçlarının açıklanması ve Yarışmanın Ödül Töreni, 30 Ekim
1961 tarihinde Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması’nın 60.
Yılında, 30 Ekim 2021 tarihinde Köln’de yapılacaktır.
Türkiye’de okumalar:
Yaptığımız görüşmelere bağlı olarak, Alman Dışişleri Bakanlığıyla korporasyon
halinde Bakanlığın partner kuruluşlarında yarışma sonucu yayımlanacak kitaplarla
ilgili Türkiye’de okumalar düzenleme ve kitapları söz konusu kuruluşlarda sergileme /
bulundurma amaçlanmaktadır.
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Yarışmanın ödülleri:
Toplamda 5.000,00 EUR tutarındaki ödüller, öykü ve şiir dalında ayrı olarak
aşağıdaki şekilde verilecektir:
Öykü ödülleri:
Birincilik:
İkincilik:
Üçüncülük:

1.000,00 EUR
600,00 EUR
400,00 EUR

Toplam ödül:

2.000,00 EUR

Şiir ödülleri:
Birincilik:
İkincilik:
Üçüncülük:

1.000,00 EUR
600,00 EUR
400,00 EUR

Toplam:

2.000,00 EUR

Mansiyon ödülü:

1.000,00 EUR

Mansiyon kazanan yarışmacılara, yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli yazarların
kitaplarından oluşan toplam 1.000,00 EUR tutarında "kitap seti“ armağan edilecektir.
Seçici kurul:
Yarışmanın Öykü ve Şiir Seçici Kurulları, yarışma süresi içinde açıklanacaktır.

Düzenleyen:
DÜNYA VERLAG e. K.
Neumarkt 41-43, 50667 Köln
Tel.: 0221– 420 78 01 | Fax: 0221– 420 78 02
info@dunya-verlag.de | www.dunya-verlag.de
İş birliği ortakları:

Almanya’ya Göçün Dokümantasyon Merkezi ve Müzesi

Destekleyen:

Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Meclisleri Konseyi

Himaye:

Köln Kültür Dairesi
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