ATTİLÂ İLHAN ŞİİR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ
Karşıyaka Belediyesi, 2015 yılından başlayarak, her yıl, Attilâ İlhan Şiir Ödülü
vermeyi kararlaştırmıştır.
Ödülle ilgili koşullar şunlardır:
1.Ödüle “yayına hazır kitap dosyası” ile başvurulur. Kitap oylumu taşımayan
dosyalar değerlendirmeye alınmaz. Ödüle aday gösterilecek ürünlerin, daha önce ödül almış
olmaması gerekmektedir. Dosyada bulunan tek şiirlerin ödül almış olması katılımı
engellemez.
2. Ödüle katılanlar, yapıtlarını yedi nüsha olarak göndereceklerdir. Yapıtla birlikte,
ödül için başvuruyu yapan şairin adı, soyadı, yaşamöyküsü, bir fotoğrafı, açık adresi,
telefonu ve diğer iletişim bilgileri bir zarf içinde gönderilecektir. Adaylar başvurularını
açık ad ve adresleriyle yapmak zorundadırlar. Edebiyat alanında nüfus kaydındaki adından
farklı bir adla yayın yapan ve bu adla tanınanlar, eserlerini bu adla sunabilirler; ancak resmi
işlemler ve ödülün kendilerine teslim edilebilmesi için gerçek adlarını verecekleri bilgiler
içinde mutlaka belirtmek zorundadırlar.
3. Ödülü kazanana, ödül plaketiyle birlikte 6000 Türk Lirası verilir. Ödül
bölüştürülemez, tek kişiye verilir.
4. Ödül kazanan yapıtın ilk baskısı, Karşıyaka Belediyesi tarafından 1000 (Bin) adet
olarak yapılır ve ödül töreni anından itibaren ücretsiz olarak dağıtılır. Eser sahibi bu baskıdan
herhangi bir telif ücreti talep edemez. 2. ve sonraki basımların tüm yayın hakları eser sahibine
aittir.
5. Başvurular, elden, iadeli taahhütlü ya da APS posta veya kargo ile 14 Nisan 2017,
Cuma günü çalışma saatleri sonuna kadar, “KARŞIYAKA BELEDİYESİ ATTİLÂ İLHAN
ŞİİR ÖDÜLÜ, Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bahriye Üçok
Bulvarı, No: 5 Karşıyaka-İZMİR” adresine ulaştırılmalıdır.
6. Seçici kurul, 22 Mayıs 2017 tarihine kadar toplanarak seçimini yapacaktır.
7. Attilâ İlhan Şiir Ödülü, şairin doğum yıldönümü olan 15 Haziran 2017 tarihinde,
Karşıyaka Belediyesi’nin Bostanlı, Suat Taşer Sahnesi’nde düzenlenecek bir törenle sahibine
sunulacaktır.
8. Karşıyaka Belediyesi çalışanları, Belediye’de herhangi bir biçimde görevli olanlar
veya iş ilişkisi bulunanlar, ödüle katılamazlar.
9. Ödül koşullarına uymayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz.
10. Ödüle katılan yapıtlar, bilgi ve belgeler iade edilmez.
11. Seçici Kurul: Ataol Behramoğlu, Hüseyin Yurttaş, Hidayet Karakuş, Ünal Ersözlü
, Tuğrul Keskin ve (Attilâ İlhan’ın ailesi adına) Kerem Alışık’tan oluşmaktadır.

