
 

 

28. İSTANBUL JAPONCA KONUŞMA YARIŞMASI 

   

 

 

                                                                      

1. Tarih ve Yeri 
Tarih: 03/ 03 / 2019 ( Pazar ) Saat: 13:00 -16:30 (planlanmaktadır.) 
Yer: Tekfen Tower B1 Konferans Salonu 
(Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No.209,Tekfen Tower, B1 Kat, 4.Levent-Şişli, 
İstanbul) 
 
2. Katılım Şartları 

＜A ve B Grupları için＞ 

(1) Türk vatandaşı olmak ve 15 yaşını doldurmuş olmak.  
(15 yaşını doldurmadığı halde lise öğrencisi olanlar yarışmaya katılım hakkına 
sahiptir.) 

※ Ancak, ebeveynlerinden birisi veya her ikisininde ana dili Japonca olanlar 
yarışmaya katılamazlar. 
 

(2) Daha önceki yıllarda Türkiye’de (İstanbul, Ankara, İzmir) gerçekleştirilmiş konuşma 
yarışmalarından birinciliği kazanmamış olmak. 
 

(3) Japon vatandaşı ile evlenmemiş olmak. 
 

(4) Şu anda ve geçmişte Japonca gerektiren bir işte çalışmamış olmak. 
 

＜Sadece A Grubu için＞ 

B kategorisi grubuna girmeyenler ve Japonya' da 6 aydan az bulunmuş olanlar. 
 

＜Sadece B Grubu için＞ 

Aşağıdaki şartlardan bir ya da daha fazlası uygun olanlar.                                                     
(1) Türkiye’deki üniversitelerin Japonca bölümlerinde 2 yıl okumuş ya da bu 

bölümlerden mezun olmuş kişiler ve farklı eğitim kurumlarında aldıkları Japonca 
ders saati toplamı 900 saatten fazla olan kişiler. 
 

(2) JLPT N3 seviyesi ve üzerinde olanlar. (Sınava girmemiş olanlar seviyelerini 
kendileri belirleyecektir.) 

 
(3) Japonya’da toplam 12 aydan az süreyle bulunmuş olanlar.                                                                                 

**NOT: Katılımcının Japonca öğrenim süresi ders saatine göre değil, zaman tablosundaki 
hesaplamalara göre belirlenir. Burada belirtilen ders süresi, konuşmacının aldığı ders 
saatlerinin sayısı değil, müfredatta belirtilen öğrenim süresidir. 
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3. Kontenjan 
A ve B olmak üzere her iki grup yaklaşık 8’şer kişi ile sınırlandırılacaktır. 

**NOT1:  Aynı kuruluştan yarışmaya katılmak isteyenlerin sayısı her iki gruptan 3’er kişi 
olarak sınırlandırılacaktır. 

 
**NOT2:  Başvuruların sayısının her iki kategori içerisinde 8’şer kişiyi aşması 

durumunda, İstanbul Japonca Konuşma Yarışması Ofisi tarafından adayların 
teslim ettikleri metin özetleri üzerinden yapılacak bir ön eleme ile yarışma 
adaylarının belirleneceği bir durum söz konusu olabilir. (Ön eleme sonuçları  
8 Şubat 2019 (Cuma) tarihinden sonra tüm başvuru yapanlara e-mail ile 
duyurulacaktır.) 

 
 

4. Başvuru 
(1) Katılımcıların, son katılım gününe kadar fotoğraflı başvuru formlarını kendi el yazılarıyla 

okunaklı, anlaşılması kolay bir şekilde yazıp Japonca konuşma metinlerini 8 Şubat 2019 
(Cuma) saat 17:00’ye kadar Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Kültür ve Enformasyon 
Bölümü’ne (Esentepe Mah. Büyükdere Cad.Tekfen Tower No.209 Kat:10 4.Levent 34394 
Şişli-İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen ya da posta ile kabul 
edilecek olup, faks veya E-mail yolu ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
(Japonya Başkonsolosluğu hafta içi 12:00 – 14:00 saatleri arası ve Cumartesi - Pazar 
günleri kapalıdır). 
 

(2) Japonca konuşma metinleri, Genko-Youshi üzerine Japonca yazılacaktır.  
 
(3) Başvuru da istenilen belgelerin eksik olması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir. 

**NOT: Katılımcıların konuşma metinlerinin Türkçe başlık ve özetini (yaklaşık 80 ile 110 
kelime) yarışma komitesinin belirlediği tarihe kadar e-mail ile göndermeleri 
gerekmektedir. 

 
 

5. Konuşma konusu 
(1) Konuşma konusu serbesttir, ancak bir şekilde Japonya ile ilgili konu olması gerekmektedir.  
 
(2) Konuşma konuları orijinal olmalıdır. Konu içeriğinin daha önce hiç bir yerde kullanılmamış 

olması gerekmektedir. Konu içeriğinin orijinal olmadığının anlaşılması ve Japonca 
Konuşma Yarışması başvuru formunda beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığı 
durumlarda, Konuşma Yarışması Ofisi tarafından yapılan değerlendirmeye göre alınan 
ödülün iptali söz konusu olabilir.  
 

(3) Yarışmada sorulacak sorular, başvuru esnasında teslim edilen metnin içeriğine göre 
hazırlanacağı için başvuru yapıldıktan sonra metin üzerinde kapsamlı değişiklikler 
yapılmamalıdır. Ayrıca konu başlığı hem Türkçe hem de Japonca olarak yazılmalıdır. 
 

6. Değerlendirme 
(1) Her bir jüri üyesi, katılımcıların konuşmalarını, metin içeriği, ifade gücü, dilbilgisi ve 

soru-cevap bölümleri üzerinden değerlendirecektir. Yarışmacıların dereceleri jüri üyelerinin 
ortak değerlendirme sonucuna göre belirlenecektir. 
 

(2) Konuşma süresinin 2 dakika 30 saniyeden kısa, 4 dakikadan uzun olması veya konuşma 
esnasında metinin okunması gibi durumlarda jüri üyeleri tarafından eksi puan olarak 
değerlendirilecektir. 
 

(3) Değerlendirme Japonca Konuşma Yarışması Ofisi’nin kabul edeceği jüri komitesi 
tarafından yapılacaktır. 
 

(4) Konuşma yarışmasında görsel materyaller kullanılamaz. Kostüm, aksesuar, müzik aletleri, 
v.b. ile sahneye gelinmemelidir. 

 



 

7. Ödül 
  Her iki kategoride dereceye girenleri ödüllendirilecektir. Ayrıca katılan tüm yarışmacılara  

da hediyeler verilecektir.  
 
8. Uzak İllerden Gelen Yarışmacılara Ulaşım Desteği  
  İstanbul dışında uzak illerden yarışmaya katılanlara 120TL’ye kadar gidiş-dönüş ulaşım 

ücreti sağlanacaktır. Başvuru formundaki ilgili yeri işaretleyerek isteğinizi belirtiniz. 
  İstek belirten konuşmacıların yarışma gününde bilet, fiş veya fatura gibi ulaşım aracını 

kullandığına dair belgeleri yanlarında getirmeleri rica olunur. Konaklama ücreti için destek 
sağlanmayacaktır. 

 

9. Başvuru ve Bilgi için 
  28. İstanbul Japonca Konuşma Yarışması Ofisi 
  (Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ofisinde yer almaktadır) 
  Adres:Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.209,Tekfen Tower, Kat:10,4. Levent-Şişli,İstanbul  
  Tel:  (0212) 317- 4600 
  Faks: (0212) 317- 4604 
  E-Mail: culture@it.mofa.go.jp 
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