Ek: 1
YARIŞMAYLA ALAKALI BİLGİLER

YARIŞMA ŞARTLARI
1.Yarışmaya isteyen herkes katılabilir (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar da dâhil).
2.Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve hiçbir yerde yayınlanmamış
olmalıdır.
3. Yarışmaya gönderilen eserler çay ve çay kültürüyle ilgili olmalıdır.
4. Şiirlerin dili Türkçe olmalıdır.
5. Şiirde Rize/Türk çayı vurgusu yapılmalıdır.
6. Şiirler web sayfamızdaki metin gönder bölümünden belirtilen tarihler arasında kurulumuza
ulaştırılmalıdır. Bununla birlikte eser 6 (altı) nüsha hâlinde rumuzla sahibinin bilgileri kapalı bir zarf
içinde yine zarfın üzerinde rumuzu yazılı olarak "Piriçelebi Mahallesi, Menderes Blv. No:182, 53020
Rize Belediyesi Hizmet Binası Plan Proje Müdürlüğü | Merkez/Rize" adresine gönderilmelidir.
7. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde
yayınlanamaz.
8. Eser sahibi müracaat süresince vefat etmişse bu eserlerin yasal vârisleri aynı haklara sahiptir.
9. Eserler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
10. Derece almış eserleri yarışmayı düzenleyen kuruluş, telifini vermek şartıyla yayınlamak hakkına
sahiptir. Yayınlamadığı takdirde eser sahibi istediği şekilde değerlendirebilir.
11. Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
12. Seçici Kurul’da yer alanlar şiirleriyle katılamazlar.
13. Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez.
14. Gönderilen şiirler Times New Roman karakteriyle, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında
düzenlenmiş olmalıdır.
15. Eserlerin son teslim tarihi 07.10.2018’dir. Seçici Kurul’un incelemesinden sonra
sonuçlar 22.10.2018 tarihinde açıklanacaktır.
16. Bir kişi sadece 1 (bir) eserle başvuru yapabilir.
ÖDÜLLER
Seçici Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda,
1. lik ödülüne lâyık görülen esere 7.500 TL (yedi bin beş yüz Türk Lirası)
2. lik ödülüne lâyık görülen esere 5.000 TL (beş bin Türk Lirası)
3. lük ödülüne lâyık görülen esere 2.500 TL (iki bin beş yüz Türk Lirası) ödül verilecektir.
Mansiyon almaya lâyık görülen 2 (iki) esere de 500’er Türk Lirası ödül verilecektir.
ÖDÜL TÖRENİ
Ödüller sahiplerine 29.10.2018 tarihinde düzenlenecek olan bir törenle verilecektir.

Ek: 1
ÖNEMLİ TARİHLER
İlk Duyuru
Şiirlerin İnternet Ortamında Son Teslim Tarihi
Şiirlerin Postayla Son Teslim Tarihi
Kazanan Şiirlerin İlanı
Ödül Töreni

: 09 Temmuz 2018
: 07 Ekim 2018
: 10 Ekim 2018
: 23 Ekim 2018
: 29 Ekim 2018

Yarışmayla ilgili sorular ve görüşmeler için iletişim bilgileri:
İnternet adresi
: www.rize.bel.tr/icerik/caya-gufte-yarismasi
Elektronik posta adresi : yarisma@rize.bel.tr
Telefon
: +90 541 229 0861
Adres : Piriçelebi Mahallesi, Menderes Blv. No:182, 53020 Rize Belediyesi Hizmet Binası Plan Proje
Müdürlüğü | Merkez/Rize

Örnek Güfte
HADİ GEL BİR ÇAY İÇELİM
Bir gönülde demlenelim
Hadi gel bir çay içelim
Şöyle diz dize verelim
Hadi gel bir çay içelim.
Unutalım nedir zaman
Geçmiş gelecek bir tek an
Her şey fani buna inan...
Hadi gel bir çay içelim.
Pekiştirelim dostluğu
Hatırlayalım kulluğu
Tavşan kanı sıcak buğu
Hadi gel bir çay içelim.
Çaylarımız Rize olsun
Sohbetler göz göze olsun
Arzumuz hep rıza olsun
Hadi gel bir çay içelim.
Bil ki yoktur çaya bedel
Güne bedel aya bedel
Bir ömür sevdaya bedel
Hadi gel bir çay içelim.
Çaysız duramaz Mustafa
Seviyorsan gel bu safa
Dertlerini kaldır rafa
Hadi gel bir çay içelim.
Mustafa Tatcı

