“Farklı Perspektifle Gelibolu” Konulu Resim ve Hikaye Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Konusu ve Tanıtımı
Madde 1. Turkish Association of Canada (TAC) ve Turkish Canadian Society of Edmonton (TCS)
tarafından Kanada’da yaşayan öğrencilerimizin, Çanakkale Savaşları, Anzak Günü ve 1nci Dünya
Savaşı’nın önemini, kültürel, sosyal, siyasi ve uluslararası etkilerini kavrayabilmeleri amacıyla, “Farkli
Perspektifle Gelibolu” konulu ödüllü resim ve hikaye yarışması düzenlenmektedir.

Amaç
Madde 2. Yarışma ile Kanada’da öğrenim gören öğrencilerin Çanakkale Savaşları, Anzak Günü ve 1nci
Dünya Savaşı hakkında;
a)
b)
c)
d)
e)

daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri,
kültürel, sosyal, siyasi ve uluslararası etkilerini öğrenebilmeleri,
verilen mücadeleyi anlayarak, insanlık onuru ve özgürlük değerlerini daha iyi kavrayabilmeleri,
tarih bilinci oluşturulması ve kimlik duygusunun güçlendirilmesi, ve
uluslararası barış ve dostluk ilişkilerinin öneminin vurgulanması, amaçlanmaktadır.

Yarışmaya Katılım
Madde 3. Resim ve hikaye yarışmasına Kanada’da yaşayan ve eğitim gören 6-17 yaş arası tüm öğrenciler
katılabilirler. Daha önce Kanada’da yaşamış fakat başka ülkede ikamet edenler yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranan Şartlar
Madde 4. Yarışmaya katılacak eserler yukarıda belirtilen konularda olup, daha önce hiçbir yerde
yayımlanmamış ve hiçbir yarışmaya katılmamış özgün eserler olmalı ve aşağıdaki şartları taşımalıdır:

Resim yarışması için aranan şartlar;
a)
b)
c)
d)

Her türlü resim tekniği ve boya malzemeleri serbesttir.
Resimler için kullanılacak kağıt ‘Letter’ (21,59cm, 27,94cm) boyutunda olmalıdır.
Resimler posta yolu ile ya da elden Turkish Association of Canada adresine ulaştırılacaktır.
Posta yolu ile başvuracaklar için, eserler naylon ambalaj içerisine konup katlanmadan ve çerçeve
yapılmadan gönderilecektir.
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Hikaye yarışması için aranan şartlar;
a) Yarışmaya gönderilecek hikayeler; normal sayfa (Letter) boyutunda, 12 punto büyüklüğünde
Times New Roman yazı tipinde, üç (3) sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarda hazırlanarak
halinde teslim edilecektir.
b) Hikayeler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanacaktır.
c) Posta yolu veya elden başvuracaklar için, hikayeler naylon ambalaj içerisine konup katlanmadan
Turkish Association of Canada adresine ulaştırılacaktır.
Hikayeler ayrıca email (contact@turkishcanada.com) yolu ile de gönderilebilir.

Başvuru
Madde 5. Başvuru koşulları şu şekilde belirtilmiştir
a) Resimlerin, son başvuru tarihi olan 4 Mart 2016 Cuma günü gece yarısına kadar Turkish
Association of Canada adresine elden veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
Email yoluyla gönderilen resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Hikayelerin ise elden, posta, veya email (contact@turkishcanada.com) yollarından biriyle
gönderilmesi gerekmektedir.
b) Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanacak
gecikmelerden katılımcı sorumludur.
c) Eserler aşağıda belirtilen posta adresine gönderilecektir:
Turkish Association of Canada
131 Juniper St
Orleans, ON, K1E 1A3
d) Katılımcılar yarışmaya her dalda en çok 1 (bir) eserle başvurabilirler.
e) Katılımcılar eserleri ile birlikte ad, soyad, doğum tarihi, adres, email ve şehir bilgilerini içeren
bilgilerini ayrıca göndermeleri gerekmektedir.

Telif Hakkı
Madde 6. Yarışmaya katılan tüm eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran
TAC, TCS ve eser sahibine aittir. Katılımcı eserinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve
yayımlanma haklarının kullanımı için TAC ve TCS’ye izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler
için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi,
manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya katılan
eserler iade edilmez. Eser sahibinin hakkı saklı kalmak kaydıyla, eserin tüm imtiyazı TAC ve TCS’ye aittir.
Katılımcı bu şartları kabul etmiş sayılır.
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Eserlerin Değerlendirilmesi
Madde 7. Yarışmaya katılan öğrenciler iki yaş grubu kategorisinde değerlendirmeye alınacaktır. Bunlar 511 yaş ve 11-17 yaş gruplarıdır. Katılımcıların eserleri ilgili Değerlendirme Komisyonu tarafından
değerlendirilecektir. Yarışma Şartnamesinde belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır. Hikaye ve resimler değerlendirilirken dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.









Konunun/Resmin işlenişi,
Konuya/Resme hâkimiyet,
Özgünlük,
Anlatım/Çizim düzeni,
Anlatım/Çizim zenginliği,
Etkili ve doğru anlatım/çizim,
Yazım kurallarına uygunluk (hikaye için),
Bir bütün olarak anlatım/çizim ve kurgu.

Değerlendirme Komisyonu
Madde 8. Turkish Association of Canada tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme Komisyonu
üyeleri, Kanada üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri, ilgili alanda çalışan uzman
kişiler/sanatçılar ve Turkish Association of Canada’nin uygun göreceği diğer ilgili kişiler arasından
seçileceklerdir. Değerlendirme Komisyonunda; Turkish Association of Canada’yi temsilen 1 (bir),
üniversitelerden seçilen 2 (iki) öğretim üyesi ve ilgili alanda çalışan uzman kişiler/sanatçılar arasından
seçilen 2 (iki) kişi olmak üzere toplam 5 (beş) kişi görev alacaktır. Turkish Association of Canada’nın
komisyonu oluşturan üyelerin dağılımını değiştirme hakkı saklıdır.

Ödüller ve Ödül Töreni
Madde 9. Dereceye giren öğrenciler, Turkish Association of Canada “Farklı Perspektifle Gelibolu” Konulu
Ödüllü Resim ve Hikaye Yarışması Ödül Yönergesi kapsamında ödüllendirilecektir. Ödüller, 20 Mart 2016
tarihinde Ottawa’da Centrepointe Theatre’da düzenlenecek törenle takdim edilecektir. Ödül törenine
davet edilecek katılımcıların ulaşım ve diğer giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır. Yarışmaya
katılan eserin katılımcıya ait olmadığı, herhangi bir eserden yararlandığı, uyarlama olduğu anlaşıldığı
takdirde verilen ödül geri alınacaktır.
Dereceye giren katılımcılara her bir kategori (resim / hikaye) ve her bir yaş grubu için aşağıdaki ödüller
takdim edilecektir. Toplam verilecek para ödülü $3,400 CAD’dır.
a) Birincilik Ödülü
b) İkincilik Ödülü
c) Üçüncülük Ödülü

: $500’lık hediye çeki, Kitap Seti, Derece Belgesi
: $250’lık hediye çeki, Kitap Seti, Derece Belgesi
: $100’lık hediye çeki, Kitap Seti, Derece Belgesi

TAC & TCS, Farklı Perspektifle Gelibolu |

3

