KAPADOKYA KÜLTÜR DERNEGI KAPADOKYANIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

Kapadokya Þiir Yarýþmasý
Ekleyen kapadokya
Pazar, 14 Eylül 2008
Son Güncelleme Cumartesi, 06 Mart 2010

KAPADOKYA 6. ULUSLARARASI ÞÝÝR YARIÞMASI VE ÞÖLENÝ YARIÞMAYA KATILIM KOÞULLARI (ÞARTNAME) 1. Yarýþm
konu serbest olup, Nevþehir Kapadokya ve Türkiye içerikli aþk, sevgi, özlem, vatan, millet,birlik, konulu þiirler tercih edilebilir.
Yasalara, milli ve manevi deðerlere aykýrý olmayan, Siyasi bir düþünce, ideolojik veya kiþilere övgü türündeki þiirler kabul
edilmemektedir. 2. Yarýþmaya kendinize ait ve en fazla 2 (iki) adet þiirle katýlabilirsiniz.... 3. Yarýþmaya bir baþka birine ait þiirle
katýlým olmasý, herhangi bir yarýþmada derece almis ve yayinlanmasi durumunda bu fiili iþleyen yarýþmacý derhal yarýþma dýþ
býrakýlacak ve ödül kazanmýþ olsa bile hakký iptal edilecektir. Ayrýca bundan sonraki tüm yarýþmalarýmýza da katýlamayacaktý
Yarýþmaya katýlacak þiirin bir baþka yarýþmada ödül almamýþ olmasý gerekmektedir.Yeni siirlerden olmasi gerekmektedir. 5. Y
tek bölümde yapýlacak, þairler ve þiir yazanlar yarýþmaya katýlacaklardýr. Yarýþmaya Türkiye, Türk Dünyasý ve tüm ülkelerden
katýlabilinecektir. Türkçe yazan herkes ve her ülkeden þairler ve þiir yazanlar katýlabilicektir. 6. Yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)i
doküman(lar)ýn altýna sadece Rumuzunuzu yazýnýz. Adýnýzý soyadýnýzý yazmayýnýz. Baþka bir kaðýda ise; en baþta rumuzu
þekilde adýnýzý soyadýnýzý, yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)in adý (baþlýklarý), açýk adresiniz (þehrinizi ve bölgenizi ve katýldý
unutmayýnýz) ve mail adresleriniz ile cep, ev, iþ telefonlarýnýzýn mutlaka yazýlmasý gerekmektedir. 7. Þiirlerinizi kapalý zarf
içerisinde posta ile P.K. 10 gar/kayseri Türkiye adresine ve Kapadokya Kültür Derneði e.V. Schloss Str. 17 45468 Mülheim
Almanya adresine kargo ile de sabit Ince bozantý cad. 160/32 kocasinan/Kayseri adresine tercihen ARAS kargo ile yoksa
diðer kargolar ile de gönderebilirsiniz. 8. Posta gönderilerindeki aksaklýklardan dolayý, yarýþma tertip kurulumuz sorumlu deðildir
9. Elektronik Posta (E-Mail) iletileri dikkate alýnacak ancak iki ayrý maille gönderilebilecektir. Birinci mail de þiirler ve altýnda
rümuz, ikinci mailde ise þair ad soyad ve iletiþim bilgileri bulunacaktýr.Ayrica siirlerin orjinali ve fotokopileride asagidaki
adreslerden birine gönderilecektir. 10 posta veya kargo yolu ile katýlýmlarda; yarýþmacýnýn katýldýðý her þiirinin aslý haricinde 7
fotokopisi veya suretinin de katýlým belgelerinin içerisine eklemesi gerekmektedir. El yazýsý ile de okunacak þekilde yazýlabilir
ancak tercih bilgisayar ve daktilo ile yazýlmýþ olmasýdýr. 11. Yarýþmaya baþvurular; yarýþma tertip kurulunca duyurulan katýlým
baþlangýç tarihinden, son baþvuru tarihi mesai saati bitimine kadar yapýlacaktýr. Son katýlým tarihi 30 Temmuz 2010 mesai saa
bitiminden sonra yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. 12. Yarýþmada; ilk 3 (Üç) dereceye giren, birinci, ikinci, üçüncülük ö
alanlara, ayrýca 3 (Üç) adet mansiyon ödülünü hak eden toplamda 6 (altý) katýlýmcýya ödül verilecek olup, ödüle layýk görülen e
sahiplerinin ödülleri &ldquo;Ödül Takdim Gecesi&rsquo;nde&rdquo;Nevsehir de veya Avrupa da takdim edilecektir. Ödül takdim
gecesinde hazýr bulunamayan yarýþmacýlarýn ödülleri baþka bir zamanda hak sahibine verilecektir. Yarýþmada ödül alan birinc
Almanya dýþýndan katýlmýþ ise Almanya&rsquo;ya davet edilerek tüm masraflarý derneðimizce (Pasaport ve vize iþlemleri gibi ö
masraflar hariç) karþýlanacaktýr. Almanya içinden biri birincilik ödülünü almýþsa 2.cilik ödülünü alan ayný haklara sahip olacaktý
ikinci, üçüncü gelenler kapadokya bölgemizdeki otellerde esleri ile birlikte 5 gün 4 veya 5 yýldýzlý otellerde tatil ödülü ile, 3 adet
mansiyon alanlarda yine Kapadokya da 3 gün 4 yýldýzlý otellerde tatil ödülü ile ödüllendirilecek, ayrýca ödül alanlara plaket de
verilecektir. 13. Yarýþmaya gönderilen þiirlerden ödül alanlar ve seçilmiþ þiirler Dr Nedim Uçar &rsquo;ýn 50. sanat yýlý ve Sabit
de 41 sanat yili anisina basýlacak Kapadokya þiir kitabýnda toplanacaðýndan, baþvuruda bulunan tüm yarýþmacýlar bu durumu
kabul etmiþ sayýlacaklar ve herhangi bir telif ücreti talebinde bulunmadýklarýný kabul etmiþ olacaklardýr. 2009 yilindaki
yarismanin 1.2.3. sünün siirleri de 2010 yilinda basilacak kapadokya siir antolojisinde yer alacaktir. 14. Yarýþmaya son katýlým
tarihi 30 Temmuz 2010 günü mesai bitimidir. Tüm katýlýmcýlara þimdiden baþarýlar diliyor, þiirlerinizi süresi içinde, son günleri
beklemeden þimdiden göndermenizi bekliyoruz. 15- Yarýþma Jürisinde Yavuz Bülent Bakiler, Zehra Birsen Yamak, Mustafa
ceylan Sabit Ýnce, Yavuz Nufel, Ozan Yusuf Polatoðlu, Orhan Aras bulunacak, gönderilen þiirler ön elemeden geçirildikten
sonra jüri üyelerimiz tarafýndan puanlamayla deðerlendirilecektir. * Yarýþma sonuçlarý Eylül sonu Nevsehir de veya Ekim ayý içi
Avrupada yapilacak sölende aciklanacaktir. Bir Tv de veya bir salonda yapilacak 6.Kapadokya Þiir Þöleni, Ödül
Gecesi&rsquo;nde açýklanacak ve ödülleri takdim Ünlü þairlerimizden Yavuz Bülent Bakiler , Zehra Birsen Yamak, Mustafa
Ceylan, Sabit Ýnce ile Yavuz Nufel, Orhan Aras, Ozan Yusuf Polatoðlu ve Almanya Kapadokya kültür dernegi Baskani Mümin
Uluç ve yönetim kurulu uyeleri ile katýlacak yöneticilerimizin huzurunda yapýlacaktýr. Yarýþma Nevsehir valiligi himayesinde,
Nevþehir Üniversitesi, Nevþehir Emniyet ve Milli eðitim Müdürlükleri desteðinde, Almanya Kapadokya Kültür Derneði ,Avrupa
Nevsehirliler platformu tarafindan gerçekleþtirilmektedir. Ayrýntýlý Bilgi ve Ýrtibat Ýçin Telefon: +90 (536) 7971050- (505) 392670
&ndash;Almanya sabah saat 10-14 arasý 0049 / 208 47 76 80 Bilgi için e-posta:
admin@kapadokyadf.com,sabit.ince@hotmail.com, sabitince1@gmail.com, kapadokyasiirsö leni@hotmail.com
KAPADOKYA 6. ULUSLARARASI ÞÝÝR YARIÞMASI VE ÞÖLENÝYARIÞMAYA KATILIM KOÞULLARI (ÞARTNAME)1. Yarýþm
serbest olup, Nevþehir Kapadokya ve Türkiye içerikli aþk, sevgi, özlem, vatan, millet,birlik, konulu þiirler tercih edilebilir.
Yasalara, milli ve manevi deðerlere aykýrý olmayan, Siyasi bir düþünce, ideolojik veya kiþilere övgü türündeki þiirler kabul
edilmemektedir.2. Yarýþmaya kendinize ait ve en fazla 2 (iki) adet þiirle katýlabilirsiniz....3. Yarýþmaya bir baþka birine ait þiirle
katýlým olmasý, herhangi bir yarýþmada derece almis ve yayinlanmasi durumunda bu fiili iþleyen yarýþmacý derhal yarýþma dý
býrakýlacak ve ödül kazanmýþ olsa bile hakký iptal edilecektir. Ayrýca bundan sonraki tüm yarýþmalarýmýza da katýlamayacaktý
Yarýþmaya katýlacak þiirin bir baþka yarýþmada ödül almamýþ olmasý gerekmektedir.Yeni siirlerden olmasi gerekmektedir.
5. Yarýþma tek bölümde yapýlacak, þairler ve þiir yazanlar yarýþmaya katýlacaklardýr. Yarýþmaya Türkiye, Türk Dünyasý ve tüm
katýlabilinecektir. Türkçe yazan herkes ve her ülkeden þairler ve þiir yazanlar katýlabilicektir.6. Yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)i
doküman(lar)ýn altýna sadece Rumuzunuzu yazýnýz. Adýnýzý soyadýnýzý yazmayýnýz. Baþka bir kaðýda ise; en baþta rumuzu
þekilde adýnýzý soyadýnýzý, yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)in adý (baþlýklarý), açýk adresiniz (þehrinizi ve bölgenizi ve katýldý
unutmayýnýz) ve mail adresleriniz ile cep, ev, iþ telefonlarýnýzýn mutlaka yazýlmasý gerekmektedir.7. Þiirlerinizi kapalý zarf içeri
posta ile P.K. 10 gar/kayseri Türkiye adresine ve Kapadokya Kültür Derneði e.V. Schloss Str. 17 45468 Mülheim Almanya
adresine kargo ile de sabit Ince bozantý cad. 160/32 kocasinan/Kayseri adresine tercihen ARAS kargo ile yoksa diðer
kargolar ile de gönderebilirsiniz.8. Posta gönderilerindeki aksaklýklardan dolayý, yarýþma tertip kurulumuz sorumlu deðildir.9.
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Elektronik Posta (E-Mail) iletileri dikkate alýnacak ancak iki ayrý maille gönderilebilecektir. Birinci mail de þiirler ve altýnda
rümuz, ikinci mailde ise þair ad soyad ve iletiþim bilgileri bulunacaktýr.Ayrica siirlerin orjinali ve fotokopileride asagidaki
adreslerden birine gönderilecektir.
10 posta veya kargo yolu ile katýlýmlarda; yarýþmacýnýn katýldýðý her þiirinin aslý haricinde 7 adet fotokopisi veya suretinin de
belgelerinin içerisine eklemesi gerekmektedir. El yazýsý ile de okunacak þekilde yazýlabilir ancak tercih bilgisayar ve daktilo ile
yazýlmýþ olmasýdýr.11. Yarýþmaya baþvurular; yarýþma tertip kurulunca duyurulan katýlým baþlangýç tarihinden, son baþvuru t
saati bitimine kadar yapýlacaktýr. Son katýlým tarihi 30 Temmuz 2010 mesai saati bitiminden sonra yapýlacak baþvurular kabul
edilmeyecektir.12. Yarýþmada; ilk 3 (Üç) dereceye giren, birinci, ikinci, üçüncülük ödülü alanlara, ayrýca 3 (Üç) adet mansiyon öd
toplamda 6 (altý) katýlýmcýya ödül verilecek olup, ödüle layýk görülen eser sahiplerinin ödülleri &ldquo;Ödül Takdim
Gecesi&rsquo;nde&rdquo;Nevsehir de veya Avrupa da takdim edilecektir. Ödül takdim gecesinde hazýr bulunamayan
yarýþmacýlarýn ödülleri baþka bir zamanda hak sahibine verilecektir. Yarýþmada ödül alan birinciye Almanya dýþýndan katýlmýþ
Almanya&rsquo;ya davet edilerek tüm masraflarý derneðimizce (Pasaport ve vize iþlemleri gibi özel masraflar hariç)
karþýlanacaktýr. Almanya içinden biri birincilik ödülünü almýþsa 2.cilik ödülünü alan ayný haklara sahip olacaktýr. Birinci, ikinci, ü
kapadokya bölgemizdeki otellerde esleri ile birlikte 5 gün 4 veya 5 yýldýzlý otellerde tatil ödülü ile, 3 adet mansiyon alanlarda y
Kapadokya da 3 gün 4 yýldýzlý otellerde tatil ödülü ile ödüllendirilecek, ayrýca ödül alanlara plaket de verilecektir.
13. Yarýþmaya gönderilen þiirlerden ödül alanlar ve seçilmiþ þiirler Dr Nedim Uçar &rsquo;ýn 50. sanat yýlý ve Sabit incenin de
yili anisina basýlacak Kapadokya þiir kitabýnda toplanacaðýndan, baþvuruda bulunan tüm yarýþmacýlar bu durumu kabul etmiþ
sayýlacaklar ve herhangi bir telif ücreti talebinde bulunmadýklarýný kabul etmiþ olacaklardýr. 2009 yilindaki yarismanin 1.2.3. sün
siirleri de 2010 yilinda basilacak kapadokya siir antolojisinde yer alacaktir.
14. Yarýþmaya son katýlým tarihi 30 Temmuz 2010 günü mesai bitimidir. Tüm katýlýmcýlara þimdiden baþarýlar diliyor, þiirlerin
içinde, son günleri beklemeden þimdiden göndermenizi bekliyoruz.
15- Yarýþma Jürisinde Yavuz Bülent Bakiler, Zehra Birsen Yamak, Mustafa ceylan Sabit Ýnce, Yavuz Nufel, Ozan Yusuf
Polatoðlu, Orhan Aras bulunacak, gönderilen þiirler ön elemeden geçirildikten sonra jüri üyelerimiz tarafýndan puanlamayla
deðerlendirilecektir.
* Yarýþma sonuçlarý Eylül sonu Nevsehir de veya Ekim ayý içinde Avrupada yapilacak sölende aciklanacaktir. Bir Tv de veya
salonda yapilacak 6.Kapadokya Þiir Þöleni, Ödül Gecesi&rsquo;nde açýklanacak ve ödülleri takdim Ünlü þairlerimizden Yavuz B
Bakiler , Zehra Birsen Yamak, Mustafa Ceylan, Sabit Ýnce ile Yavuz Nufel, Orhan Aras, Ozan Yusuf Polatoðlu ve Almanya
Kapadokya kültür dernegi Baskani Mümin Uluç ve yönetim kurulu uyeleri ile katýlacak yöneticilerimizin huzurunda yapýlacaktý
Yarýþma Nevsehir valiligi himayesinde, Nevþehir Üniversitesi, Nevþehir Emniyet ve Milli eðitim Müdürlükleri desteðinde, Almanya
Kapadokya Kültür Derneði ,Avrupa Nevsehirliler platformu tarafindan gerçekleþtirilmektedir.
Ayrýntýlý Bilgi ve Ýrtibat Ýçin Telefon: +90 (536) 7971050- (505) 3926707 &ndash;Almanya sabah saat 10-14 arasý 0049 / 208
47 76 80

Bilgi için e-posta: admin@kapadokyadf.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr, görüntülemek için
JavaScript etkinleþtirilmelidir. , sabit.ince@hotmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr,
görüntülemek için JavaScript etkinleþtirilmelidir. , sabitince1@gmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan
korunmaktadýr, görüntülemek için JavaScript etkinleþtirilmelidir.
kapadokyasiirsö leni@hotmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr, görüntülemek için JavaScript
etkinleþtirilmelidir. Son Güncelleme ( Cuma, 05 Mart 2010 ) KAPADOKYA 6. ULUSLARARASI ÞÝÝR YARIÞMASI VE
ÞÖLENÝYARIÞMAYA KATILIM KOÞULLARI (ÞARTNAME)1. Yarýþmada konu serbest olup, Nevþehir Kapadokya ve Türkiye içe
sevgi, özlem, vatan, millet,birlik, konulu þiirler tercih edilebilir. Yasalara, milli ve manevi deðerlere aykýrý olmayan, Siyasi bir
düþünce, ideolojik veya kiþilere övgü türündeki þiirler kabul edilmemektedir.2. Yarýþmaya kendinize ait ve en fazla 2 (iki) adet þii
katýlabilirsiniz....3. Yarýþmaya bir baþka birine ait þiirle katýlým olmasý, herhangi bir yarýþmada derece almis ve yayinlanmasi
durumunda bu fiili iþleyen yarýþmacý derhal yarýþma dýþý býrakýlacak ve ödül kazanmýþ olsa bile hakký iptal edilecektir. Ayrý
sonraki tüm yarýþmalarýmýza da katýlamayacaktýr.4. Yarýþmaya katýlacak þiirin bir baþka yarýþmada ödül almamýþ olmasý
gerekmektedir.Yeni siirlerden olmasi gerekmektedir.
5. Yarýþma tek bölümde yapýlacak, þairler ve þiir yazanlar yarýþmaya katýlacaklardýr. Yarýþmaya Türkiye, Türk Dünyasý ve tüm
katýlabilinecektir. Türkçe yazan herkes ve her ülkeden þairler ve þiir yazanlar katýlabilicektir.6. Yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)i
doküman(lar)ýn altýna sadece Rumuzunuzu yazýnýz. Adýnýzý soyadýnýzý yazmayýnýz. Baþka bir kaðýda ise; en baþta rumuzu
þekilde adýnýzý soyadýnýzý, yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)in adý (baþlýklarý), açýk adresiniz (þehrinizi ve bölgenizi ve katýldý
unutmayýnýz) ve mail adresleriniz ile cep, ev, iþ telefonlarýnýzýn mutlaka yazýlmasý gerekmektedir.7. Þiirlerinizi kapalý zarf içeri
posta ile P.K. 10 gar/kayseri Türkiye adresine ve Kapadokya Kültür Derneði e.V. Schloss Str. 17 45468 Mülheim Almanya
adresine kargo ile de sabit Ince bozantý cad. 160/32 kocasinan/Kayseri adresine tercihen ARAS kargo ile yoksa diðer
kargolar ile de gönderebilirsiniz.8. Posta gönderilerindeki aksaklýklardan dolayý, yarýþma tertip kurulumuz sorumlu deðildir.9.
Elektronik Posta (E-Mail) iletileri dikkate alýnacak ancak iki ayrý maille gönderilebilecektir. Birinci mail de þiirler ve altýnda
rümuz, ikinci mailde ise þair ad soyad ve iletiþim bilgileri bulunacaktýr.Ayrica siirlerin orjinali ve fotokopileride asagidaki
adreslerden birine gönderilecektir.
10 posta veya kargo yolu ile katýlýmlarda; yarýþmacýnýn katýldýðý her þiirinin aslý haricinde 7 adet fotokopisi veya suretinin de
belgelerinin içerisine eklemesi gerekmektedir. El yazýsý ile de okunacak þekilde yazýlabilir ancak tercih bilgisayar ve daktilo ile
yazýlmýþ olmasýdýr.11. Yarýþmaya baþvurular; yarýþma tertip kurulunca duyurulan katýlým baþlangýç tarihinden, son baþvuru t
saati bitimine kadar yapýlacaktýr. Son katýlým tarihi 30 Temmuz 2010 mesai saati bitiminden sonra yapýlacak baþvurular kabul
edilmeyecektir.12. Yarýþmada; ilk 3 (Üç) dereceye giren, birinci, ikinci, üçüncülük ödülü alanlara, ayrýca 3 (Üç) adet mansiyon öd
toplamda 6 (altý) katýlýmcýya ödül verilecek olup, ödüle layýk görülen eser sahiplerinin ödülleri &ldquo;Ödül Takdim
Gecesi&rsquo;nde&rdquo;Nevsehir de veya Avrupa da takdim edilecektir. Ödül takdim gecesinde hazýr bulunamayan
yarýþmacýlarýn ödülleri baþka bir zamanda hak sahibine verilecektir. Yarýþmada ödül alan birinciye Almanya dýþýndan katýlmýþ
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Almanya&rsquo;ya davet edilerek tüm masraflarý derneðimizce (Pasaport ve vize iþlemleri gibi özel masraflar hariç)
karþýlanacaktýr. Almanya içinden biri birincilik ödülünü almýþsa 2.cilik ödülünü alan ayný haklara sahip olacaktýr. Birinci, ikinci, ü
kapadokya bölgemizdeki otellerde esleri ile birlikte 5 gün 4 veya 5 yýldýzlý otellerde tatil ödülü ile, 3 adet mansiyon alanlarda y
Kapadokya da 3 gün 4 yýldýzlý otellerde tatil ödülü ile ödüllendirilecek, ayrýca ödül alanlara plaket de verilecektir.
13. Yarýþmaya gönderilen þiirlerden ödül alanlar ve seçilmiþ þiirler Dr Nedim Uçar &rsquo;ýn 50. sanat yýlý ve Sabit incenin de
yili anisina basýlacak Kapadokya þiir kitabýnda toplanacaðýndan, baþvuruda bulunan tüm yarýþmacýlar bu durumu kabul etmiþ
sayýlacaklar ve herhangi bir telif ücreti talebinde bulunmadýklarýný kabul etmiþ olacaklardýr. 2009 yilindaki yarismanin 1.2.3. sün
siirleri de 2010 yilinda basilacak kapadokya siir antolojisinde yer alacaktir.
14. Yarýþmaya son katýlým tarihi 30 Temmuz 2010 günü mesai bitimidir. Tüm katýlýmcýlara þimdiden baþarýlar diliyor, þiirlerin
içinde, son günleri beklemeden þimdiden göndermenizi bekliyoruz.
15- Yarýþma Jürisinde Yavuz Bülent Bakiler, Zehra Birsen Yamak, Mustafa ceylan Sabit Ýnce, Yavuz Nufel, Ozan Yusuf
Polatoðlu, Orhan Aras bulunacak, gönderilen þiirler ön elemeden geçirildikten sonra jüri üyelerimiz tarafýndan puanlamayla
deðerlendirilecektir.
* Yarýþma sonuçlarý Eylül sonu Nevsehir de veya Ekim ayý içinde Avrupada yapilacak sölende aciklanacaktir. Bir Tv de veya
salonda yapilacak 6.Kapadokya Þiir Þöleni, Ödül Gecesi&rsquo;nde açýklanacak ve ödülleri takdim Ünlü þairlerimizden Yavuz B
Bakiler , Zehra Birsen Yamak, Mustafa Ceylan, Sabit Ýnce ile Yavuz Nufel, Orhan Aras, Ozan Yusuf Polatoðlu ve Almanya
Kapadokya kültür dernegi Baskani Mümin Uluç ve yönetim kurulu uyeleri ile katýlacak yöneticilerimizin huzurunda yapýlacaktý
Yarýþma Nevsehir valiligi himayesinde, Nevþehir Üniversitesi, Nevþehir Emniyet ve Milli eðitim Müdürlükleri desteðinde, Almanya
Kapadokya Kültür Derneði ,Avrupa Nevsehirliler platformu tarafindan gerçekleþtirilmektedir.
Ayrýntýlý Bilgi ve Ýrtibat Ýçin Telefon: +90 (536) 7971050- (505) 3926707 &ndash;Almanya sabah saat 10-14 arasý 0049 / 208
47 76 80

Bilgi için e-posta: admin@kapadokyadf.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr, görüntülemek için
JavaScript etkinleþtirilmelidir. , sabit.ince@hotmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr,
görüntülemek için JavaScript etkinleþtirilmelidir. , sabitince1@gmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan
korunmaktadýr, görüntülemek için JavaScript etkinleþtirilmelidir.
kapadokyasiirsö leni@hotmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr, görüntülemek için JavaScript
etkinleþtirilmelidir. Son Güncelleme ( Cuma, 05 Mart 2010 ) KAPADOKYA 6. ULUSLARARASI ÞÝÝR YARIÞMASI VE
ÞÖLENÝYARIÞMAYA KATILIM KOÞULLARI (ÞARTNAME)1. Yarýþmada konu serbest olup, Nevþehir Kapadokya ve Türkiye içe
sevgi, özlem, vatan, millet,birlik, konulu þiirler tercih edilebilir. Yasalara, milli ve manevi deðerlere aykýrý olmayan, Siyasi bir
düþünce, ideolojik veya kiþilere övgü türündeki þiirler kabul edilmemektedir.2. Yarýþmaya kendinize ait ve en fazla 2 (iki) adet þii
katýlabilirsiniz....3. Yarýþmaya bir baþka birine ait þiirle katýlým olmasý, herhangi bir yarýþmada derece almis ve yayinlanmasi
durumunda bu fiili iþleyen yarýþmacý derhal yarýþma dýþý býrakýlacak ve ödül kazanmýþ olsa bile hakký iptal edilecektir. Ayrý
sonraki tüm yarýþmalarýmýza da katýlamayacaktýr.4. Yarýþmaya katýlacak þiirin bir baþka yarýþmada ödül almamýþ olmasý
gerekmektedir.Yeni siirlerden olmasi gerekmektedir.
5. Yarýþma tek bölümde yapýlacak, þairler ve þiir yazanlar yarýþmaya katýlacaklardýr. Yarýþmaya Türkiye, Türk Dünyasý ve tüm
katýlabilinecektir. Türkçe yazan herkes ve her ülkeden þairler ve þiir yazanlar katýlabilicektir.6. Yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)i
doküman(lar)ýn altýna sadece Rumuzunuzu yazýnýz. Adýnýzý soyadýnýzý yazmayýnýz. Baþka bir kaðýda ise; en baþta rumuzu
þekilde adýnýzý soyadýnýzý, yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)in adý (baþlýklarý), açýk adresiniz (þehrinizi ve bölgenizi ve katýldý
unutmayýnýz) ve mail adresleriniz ile cep, ev, iþ telefonlarýnýzýn mutlaka yazýlmasý gerekmektedir.7. Þiirlerinizi kapalý zarf içeri
posta ile P.K. 10 gar/kayseri Türkiye adresine ve Kapadokya Kültür Derneði e.V. Schloss Str. 17 45468 Mülheim Almanya
adresine kargo ile de sabit Ince bozantý cad. 160/32 kocasinan/Kayseri adresine tercihen ARAS kargo ile yoksa diðer
kargolar ile de gönderebilirsiniz.8. Posta gönderilerindeki aksaklýklardan dolayý, yarýþma tertip kurulumuz sorumlu deðildir.9.
Elektronik Posta (E-Mail) iletileri dikkate alýnacak ancak iki ayrý maille gönderilebilecektir. Birinci mail de þiirler ve altýnda
rümuz, ikinci mailde ise þair ad soyad ve iletiþim bilgileri bulunacaktýr.Ayrica siirlerin orjinali ve fotokopileride asagidaki
adreslerden birine gönderilecektir.
10 posta veya kargo yolu ile katýlýmlarda; yarýþmacýnýn katýldýðý her þiirinin aslý haricinde 7 adet fotokopisi veya suretinin de
belgelerinin içerisine eklemesi gerekmektedir. El yazýsý ile de okunacak þekilde yazýlabilir ancak tercih bilgisayar ve daktilo ile
yazýlmýþ olmasýdýr.11. Yarýþmaya baþvurular; yarýþma tertip kurulunca duyurulan katýlým baþlangýç tarihinden, son baþvuru t
saati bitimine kadar yapýlacaktýr. Son katýlým tarihi 30 Temmuz 2010 mesai saati bitiminden sonra yapýlacak baþvurular kabul
edilmeyecektir.12. Yarýþmada; ilk 3 (Üç) dereceye giren, birinci, ikinci, üçüncülük ödülü alanlara, ayrýca 3 (Üç) adet mansiyon öd
toplamda 6 (altý) katýlýmcýya ödül verilecek olup, ödüle layýk görülen eser sahiplerinin ödülleri &ldquo;Ödül Takdim
Gecesi&rsquo;nde&rdquo;Nevsehir de veya Avrupa da takdim edilecektir. Ödül takdim gecesinde hazýr bulunamayan
yarýþmacýlarýn ödülleri baþka bir zamanda hak sahibine verilecektir. Yarýþmada ödül alan birinciye Almanya dýþýndan katýlmýþ
Almanya&rsquo;ya davet edilerek tüm masraflarý derneðimizce (Pasaport ve vize iþlemleri gibi özel masraflar hariç)
karþýlanacaktýr. Almanya içinden biri birincilik ödülünü almýþsa 2.cilik ödülünü alan ayný haklara sahip olacaktýr. Birinci, ikinci, ü
kapadokya bölgemizdeki otellerde esleri ile birlikte 5 gün 4 veya 5 yýldýzlý otellerde tatil ödülü ile, 3 adet mansiyon alanlarda y
Kapadokya da 3 gün 4 yýldýzlý otellerde tatil ödülü ile ödüllendirilecek, ayrýca ödül alanlara plaket de verilecektir.
13. Yarýþmaya gönderilen þiirlerden ödül alanlar ve seçilmiþ þiirler Dr Nedim Uçar &rsquo;ýn 50. sanat yýlý ve Sabit incenin de
yili anisina basýlacak Kapadokya þiir kitabýnda toplanacaðýndan, baþvuruda bulunan tüm yarýþmacýlar bu durumu kabul etmiþ
sayýlacaklar ve herhangi bir telif ücreti talebinde bulunmadýklarýný kabul etmiþ olacaklardýr. 2009 yilindaki yarismanin 1.2.3. sün
siirleri de 2010 yilinda basilacak kapadokya siir antolojisinde yer alacaktir.
14. Yarýþmaya son katýlým tarihi 30 Temmuz 2010 günü mesai bitimidir. Tüm katýlýmcýlara þimdiden baþarýlar diliyor, þiirlerin
içinde, son günleri beklemeden þimdiden göndermenizi bekliyoruz.
15- Yarýþma Jürisinde Yavuz Bülent Bakiler, Zehra Birsen Yamak, Mustafa ceylan Sabit Ýnce, Yavuz Nufel, Ozan Yusuf
http://kapadokyadf.com
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Polatoðlu, Orhan Aras bulunacak, gönderilen þiirler ön elemeden geçirildikten sonra jüri üyelerimiz tarafýndan puanlamayla
deðerlendirilecektir.
* Yarýþma sonuçlarý Eylül sonu Nevsehir de veya Ekim ayý içinde Avrupada yapilacak sölende aciklanacaktir. Bir Tv de veya
salonda yapilacak 6.Kapadokya Þiir Þöleni, Ödül Gecesi&rsquo;nde açýklanacak ve ödülleri takdim Ünlü þairlerimizden Yavuz B
Bakiler , Zehra Birsen Yamak, Mustafa Ceylan, Sabit Ýnce ile Yavuz Nufel, Orhan Aras, Ozan Yusuf Polatoðlu ve Almanya
Kapadokya kültür dernegi Baskani Mümin Uluç ve yönetim kurulu uyeleri ile katýlacak yöneticilerimizin huzurunda yapýlacaktý
Yarýþma Nevsehir valiligi himayesinde, Nevþehir Üniversitesi, Nevþehir Emniyet ve Milli eðitim Müdürlükleri desteðinde, Almanya
Kapadokya Kültür Derneði ,Avrupa Nevsehirliler platformu tarafindan gerçekleþtirilmektedir.
Ayrýntýlý Bilgi ve Ýrtibat Ýçin Telefon: +90 (536) 7971050- (505) 3926707 &ndash;Almanya sabah saat 10-14 arasý 0049 / 208
47 76 80

Bilgi için e-posta: admin@kapadokyadf.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr, görüntülemek için
JavaScript etkinleþtirilmelidir. , sabit.ince@hotmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr,
görüntülemek için JavaScript etkinleþtirilmelidir. , sabitince1@gmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan
korunmaktadýr, görüntülemek için JavaScript etkinleþtirilmelidir.
kapadokyasiirsö leni@hotmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr, görüntülemek için JavaScript
etkinleþtirilmelidir. Son Güncelleme ( Cuma, 05 Mart 2010 ) kapadokya 6. uluslararasý þiir yarýþmasý ve þöleni katýlým
baþladý.KAPADOKYA 6. ULUSLARARASI ÞÝÝR YARIÞMASI VE ÞÖLENÝYARIÞMAYA KATILIM KOÞULLARI (ÞARTNAME)1.
konu serbest olup, Nevþehir Kapadokya ve Türkiye içerikli aþk, sevgi, özlem, vatan, millet,birlik, konulu þiirler tercih edilebilir.
Yasalara, milli ve manevi deðerlere aykýrý olmayan, Siyasi bir düþünce, ideolojik veya kiþilere övgü türündeki þiirler kabul
edilmemektedir.2. Yarýþmaya kendinize ait ve en fazla 2 (iki) adet þiirle katýlabilirsiniz....3. Yarýþmaya bir baþka birine ait þiirle
katýlým olmasý, herhangi bir yarýþmada derece almis ve yayinlanmasi durumunda bu fiili iþleyen yarýþmacý derhal yarýþma dý
býrakýlacak ve ödül kazanmýþ olsa bile hakký iptal edilecektir. Ayrýca bundan sonraki tüm yarýþmalarýmýza da katýlamayacaktý
Yarýþmaya katýlacak þiirin bir baþka yarýþmada ödül almamýþ olmasý gerekmektedir.Yeni siirlerden olmasi gerekmektedir.
5. Yarýþma tek bölümde yapýlacak, þairler ve þiir yazanlar yarýþmaya katýlacaklardýr. Yarýþmaya Türkiye, Türk Dünyasý ve tüm
katýlabilinecektir. Türkçe yazan herkes ve her ülkeden þairler ve þiir yazanlar katýlabilicektir.6. Yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)i
doküman(lar)ýn altýna sadece Rumuzunuzu yazýnýz. Adýnýzý soyadýnýzý yazmayýnýz. Baþka bir kaðýda ise; en baþta rumuzu
þekilde adýnýzý soyadýnýzý, yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)in adý (baþlýklarý), açýk adresiniz (þehrinizi ve bölgenizi ve katýldý
unutmayýnýz) ve mail adresleriniz ile cep, ev, iþ telefonlarýnýzýn mutlaka yazýlmasý gerekmektedir.7. Þiirlerinizi kapalý zarf içeri
posta ile P.K. 10 gar/kayseri Türkiye adresine ve Kapadokya Kültür Derneði e.V. Schloss Str. 17 45468 Mülheim Almanya
adresine kargo ile de sabit Ince bozantý cad. 160/32 kocasinan/Kayseri adresine tercihen ARAS kargo ile yoksa diðer
kargolar ile de gönderebilirsiniz.8. Posta gönderilerindeki aksaklýklardan dolayý, yarýþma tertip kurulumuz sorumlu deðildir.9.
Elektronik Posta (E-Mail) iletileri dikkate alýnacak ancak iki ayrý maille gönderilebilecektir. Birinci mail de þiirler ve altýnda
rümuz, ikinci mailde ise þair ad soyad ve iletiþim bilgileri bulunacaktýr.Ayrica siirlerin orjinali ve fotokopileride asagidaki
adreslerden birine gönderilecektir.
10 posta veya kargo yolu ile katýlýmlarda; yarýþmacýnýn katýldýðý her þiirinin aslý haricinde 7 adet fotokopisi veya suretinin de
belgelerinin içerisine eklemesi gerekmektedir. El yazýsý ile de okunacak þekilde yazýlabilir ancak tercih bilgisayar ve daktilo ile
yazýlmýþ olmasýdýr.11. Yarýþmaya baþvurular; yarýþma tertip kurulunca duyurulan katýlým baþlangýç tarihinden, son baþvuru t
saati bitimine kadar yapýlacaktýr. Son katýlým tarihi 30 Temmuz 2010 mesai saati bitiminden sonra yapýlacak baþvurular kabul
edilmeyecektir.12. Yarýþmada; ilk 3 (Üç) dereceye giren, birinci, ikinci, üçüncülük ödülü alanlara, ayrýca 3 (Üç) adet mansiyon öd
toplamda 6 (altý) katýlýmcýya ödül verilecek olup, ödüle layýk görülen eser sahiplerinin ödülleri &ldquo;Ödül Takdim
Gecesi&rsquo;nde&rdquo;Nevsehir de veya Avrupa da takdim edilecektir. Ödül takdim gecesinde hazýr bulunamayan
yarýþmacýlarýn ödülleri baþka bir zamanda hak sahibine verilecektir. Yarýþmada ödül alan birinciye Almanya dýþýndan katýlmýþ
Almanya&rsquo;ya davet edilerek tüm masraflarý derneðimizce (Pasaport ve vize iþlemleri gibi özel masraflar hariç)
karþýlanacaktýr. Almanya içinden biri birincilik ödülünü almýþsa 2.cilik ödülünü alan ayný haklara sahip olacaktýr. Birinci, ikinci, ü
kapadokya bölgemizdeki otellerde esleri ile birlikte 5 gün 4 veya 5 yýldýzlý otellerde tatil ödülü ile, 3 adet mansiyon alanlarda y
Kapadokya da 3 gün 4 yýldýzlý otellerde tatil ödülü ile ödüllendirilecek, ayrýca ödül alanlara plaket de verilecektir.
13. Yarýþmaya gönderilen þiirlerden ödül alanlar ve seçilmiþ þiirler Dr Nedim Uçar &rsquo;ýn 50. sanat yýlý ve Sabit incenin de
yili anisina basýlacak Kapadokya þiir kitabýnda toplanacaðýndan, baþvuruda bulunan tüm yarýþmacýlar bu durumu kabul etmiþ
sayýlacaklar ve herhangi bir telif ücreti talebinde bulunmadýklarýný kabul etmiþ olacaklardýr. 2009 yilindaki yarismanin 1.2.3. sün
siirleri de 2010 yilinda basilacak kapadokya siir antolojisinde yer alacaktir.
14. Yarýþmaya son katýlým tarihi 30 Temmuz 2010 günü mesai bitimidir. Tüm katýlýmcýlara þimdiden baþarýlar diliyor, þiirlerin
içinde, son günleri beklemeden þimdiden göndermenizi bekliyoruz.
15- Yarýþma Jürisinde Yavuz Bülent Bakiler, Zehra Birsen Yamak, Mustafa ceylan Sabit Ýnce, Yavuz Nufel, Ozan Yusuf
Polatoðlu, Orhan Aras bulunacak, gönderilen þiirler ön elemeden geçirildikten sonra jüri üyelerimiz tarafýndan puanlamayla
deðerlendirilecektir.
* Yarýþma sonuçlarý Eylül sonu Nevsehir de veya Ekim ayý içinde Avrupada yapilacak sölende aciklanacaktir. Bir Tv de veya
salonda yapilacak 6.Kapadokya Þiir Þöleni, Ödül Gecesi&rsquo;nde açýklanacak ve ödülleri takdim Ünlü þairlerimizden Yavuz B
Bakiler , Zehra Birsen Yamak, Mustafa Ceylan, Sabit Ýnce ile Yavuz Nufel, Orhan Aras, Ozan Yusuf Polatoðlu ve Almanya
Kapadokya kültür dernegi Baskani Mümin Uluç ve yönetim kurulu uyeleri ile katýlacak yöneticilerimizin huzurunda yapýlacaktý
Yarýþma Nevsehir valiligi himayesinde, Nevþehir Üniversitesi, Nevþehir Emniyet ve Milli eðitim Müdürlükleri desteðinde, Almanya
Kapadokya Kültür Derneði ,Avrupa Nevsehirliler platformu tarafindan gerçekleþtirilmektedir.
Ayrýntýlý Bilgi ve Ýrtibat Ýçin Telefon: +90 (536) 7971050- (505) 3926707 &ndash;Almanya sabah saat 10-14 arasý 0049 / 208
47 76 80
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Bilgi için e-posta: admin@kapadokyadf.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr, görüntülemek için
JavaScript etkinleþtirilmelidir. , sabit.ince@hotmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr,
görüntülemek için JavaScript etkinleþtirilmelidir. , sabitince1@gmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan
korunmaktadýr, görüntülemek için JavaScript etkinleþtirilmelidir.
kapadokyasiirsö leni@hotmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadýr, görüntülemek için JavaScript
etkinleþtirilmelidir. Son Güncelleme ( Cuma, 05 Mart 2010 ) ÞAÝR SABÝT ÝNCE&rsquo;NÝN 40. SANAT YILI KUTLAMASI
KAPADOKYA ÞÝÝR ÞÖLENÝ ÞÝÝR YARIÞMA BAÞVURULARI BAÞLADI
YARIÞMAYA KATILIM KOÞULLARI (ÞARTNAME)

1. Yarýþmada konu serbest olup, Nevþehir Kapadokya ve Türkiye içerikli aþk, sevgi, özlem, vatan, millet konulu þiirler tercih
edilebilir. Yasalara, milli ve manevi deðerlere aykýrý olmayan, Siyasi bir düþünce, ideolojik veya kiþilere övgü türündeki þiirler kab
edilmemektedir.
2. Yarýþmaya kendinize ait ve en fazla 2 (iki) adet þiirle katýlabilirsiniz.

3. Yarýþmaya bir baþka birine ait þiirle katýlým olmasý, herhangi bir yarýþmaya daha önce katýlmýþ ve bir yerde yayýnlanmýþ
olmasý(Ýnternet ortamýnda yayýnlanmasý hariç) durumun belirlenmesi halinde; bu fiili iþleyen yarýþmacý derhal yarýþma dýþý b
ve ödül kazanmýþ olsa bile hakký iptal edilecektir.
4. Yarýþmaya katýlacak þiirin bir baþka yarýþmada yarýþmýþ ve ödül almamýþ olmasý gerekmektedir.
5. Yarýþma tek bölümde yapýlacak, þairler ve þiir yazanlar yarýþmaya katýlacaklardýr. Yarýþmaya Türkiye ve tüm ülkelerden
katýlabilinecektir.

6. Yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)i yazdýðýnýz doküman(lar)ýn altýna sadece Rumuzunuzu yazýnýz. Adýnýzý soyadýnýzý yazm
dökümana ise; en baþta rumuzunuz olacak þekilde adýnýzý soyadýnýzý, yarýþmaya katýldýðýnýz þiir(ler)in adý (baþlýklarý), açý
ve bölgenizi ve katýldýðýnýz ülkeyi belirtmeyi unutmayýnýz) ve en az bir adet sizinle irtibat kurabileceðimiz telefon (GSM olabilir)
numaranýzý belirtmeniz gerekmektedir.
7. Þiirlerinizi kapalý zarf içerisinde posta ile P.K. 10 gar/kayseri Türkiye veya KARGO ile sabit ince bozantý cad. 160/32 Kayseri
adresine veya Kapadokya Kültür Derneði e.V. Schloss Str. 17 45468 Mülheim Almanya adresine gönderebilirsiniz.
8. Posta gönderilerindeki aksaklýklardan dolayý, yarýþma tertip kurulumuz sorumlu deðildir.
9. Ýnteraktif katýlýmlar mümkün olmayýp, gönderilen Elektronik Posta (E-Mail) iletileri dikkate alýnmayacak ve gönderilse bile
yarýþmaya dâhil edilmeyecektir.

10 posta veya kargo yolu ile katýlýmlarda; yarýþmacýnýn katýldýðý her þiirinin aslý haricinde 6 (adet) adet fotokopisi veya suretin
katýlým belgelerinin içerisine eklemesi gerekmektedir.

11. Yarýþmaya baþvurular; yarýþma tertip kurulunca duyurulan katýlým baþlangýç tarihinden, son baþvuru tarihi mesai saati bitim
kadar yapýlacaktýr. Son katýlým tarihi mesai saati bitiminden sonra yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir.

12. Yarýþmada; ilk 3 (Üç) dereceye giren, birinci, ikinci, üçüncülük ödülü alanlara, ayrýca 3 (Üç) adet mansiyon ödülünü hak eden
(altý) katýlýmcýya ödül verilecek olup, ödüle layýk görülen eser sahiplerinin ödülleri &ldquo;Ödül Takdim Gecesi&rsquo;nde&rdqu
edilecektir. Ödül takdim gecesinde hazýr bulunamayan yarýþmacýlarýn ödülleri baþka bir zamanda hak sahibine verilecektir.
Yarýþmada ödül alan birinciye Almanya dýþýndan katýlmýþ ise Almanya&rsquo;ya davet edilerek tüm masraflarý derneðimizce
(Pasaport ve vize iþlemleri gibi özel masraflar hariç) karþýlanacaktýr. Almanya içinden biri birincilik ödülünü almýþsa 2.cilik ödülü
haklara sahip olacaktýr. Birinci, ikinci, üçüncü gelenler Kozteb (Kozaklý Termal Otelleri Birliði) üyesi otellerde Dünyaca ünlü Nevþ
Kozaklý ilçesindeki kaplýcalarda eþleri ile birlikte 5 gün 5 yýldýzlý bir termal otelde tatil ödülü ile , Kapadokyada balon turu ve 1 g
konaklama, 3 adet mansiyon alanlarda yine Nevþehir Kozaklý da 3 gün 5 yýldýzlý bir termal otelde tatil ödülü ile ödüllendirilecek,
ayrýca ödül alanlara plaket de verilecektir.
13. Yarýþmaya gönderilen þiirlerden ödül alanlar ve seçilmiþ þiirler Sabit Ýnce&rsquo;nin 40. sanat yýlý anýsýna basýlacak Kapa
kitabýnda toplanacaðýndan, baþvuruda bulunan tüm yarýþmacýlar bu durumu kabul etmiþ sayýlacaklar ve herhangi bir telif ücret
talebinde bulunmadýklarýný kabul etmiþ olacaklardýr.

14. Yarýþmaya son katýlým tarihi 26 Eylül 2009 günü mesai bitimidir. Tüm katýlýmcýlara þimdiden baþarýlar diliyor, þiirlerinizi sü
son günleri beklemeden þimdiden göndermenizi bekliyoruz.
15- Yarýþma Jürisinde Yavuz Bülent Bakiler, Prof. Elçin Ýskenderzade,Sabit Ýnce,Orhan Aras,Yavuz Nufel, Rasim Köroðlu, yusu
polatoðlu bulunacak, gönderilen þiirler ön elemeden geçirildikten sonra jüri üyelerimiz tarafýndan puanlamayla deðerlendirilecekti
* Yarýþma sonuçlarý 16 Ekim 2009 Cuma günü Almanya da bir Tv de yapýlacak veya bir salonda Kapadokya Þiir Þöleni, Ödül
Gecesi&rsquo;nde açýklanacak ve ödülleri takdim Ünlü þairlerimizden Yavuz Bülent Bakiler, Þair yazar Yavuz Nufel, Þair, Ozan
Rasim Köroðlu, Þair ozan Bekir Salim, Þair yazar Sabit Ýnce, Azerbaycan Yazýcýlar Birliði baþkaný, milletvekili þair yazar Anar
Rýzayev,Avrasya Yazarlar Birliði Baþkaný Doç.Dr. Yakup Deliömeroðlu, Azerbaycan Vectör Üniversitesi rektörü þair, yazar Prof.
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Ýskenderzade, Kerkük Kültür Vakýf baþkaný þair yazar Mustafa Ziya, Prof. Levent Seçer, Orhan Aras, Bekir Karadeniz, Þükran
Günay,Harun Yiðit, Türk halk müziði sanatçýlarý Ahmet Baydaroðlu, Tunahan, Kazým Kalaycý ve Dernek Baþkanýmýz Mümin U
yönetim kurulu üyeleri ve Essen Baþkonsolosluðu eðitim ateþesi Yusuf Terzi, Ünlü sunucu, þiir yorumcusu, Türkmeneli Tv proðra
Zeynep Köþker ve Nevþehir&rsquo;den katýlacak yöneticilerimizin huzurunda yapýlacaktýr. Yarýþma Essen Baþkonsolosluðu
himayesinde Kapadokya Kültür Derneðince gerçekleþtirilmektedir.

Yarýþmaya Posta veya Kargo ile Baþvuru Adresi: P.K. 10 gar/kayseri Türkiye adresine veya Kapadokya Kültür Derneði e.V.
Schloss Str. 17 45468 Mülheim A.D. Ruhr Almanya adresine gönderebilirsiniz.
Ayrýntýlý Bilgi ve Ýrtibat Ýçin Telefon: +90 (536) 7971050- (505) 3926707 &ndash;Almanya sabah saat 10-13arasý 0049 / 208 4
76 80 Bilgi için e-posta: admin@kapadokyadf.com, sabitince1@hotmail.com
http://gruplar.Antoloji.Com/kapadokya-siir-yarismalari-ve-solenleri
Kapadokya Þiir Yarýþmalarý ve Þölenleri
Kaynak: gruplar.Antoloji.Com
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