
“14. Uluslararası MANGA Ödülü”  

Başvuru Tarihi 10 Temmuz’a Kadar Uzatılmıştır. 

 

10 Temmuz 2020’ye kadar posta, kargo ya da PDF dosyası olarak E-posta yolu ile başvuruların 

tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. 

 

(Posta ve Kargo için adres) 

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Bölümü 

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:209, Tekfen Tower K:10, Şişli İstanbul 

(E-mail adresi) 

culture@it.mofa.go.jp 

 

*E-posta adresinin 10 MB sınırı olması sebebiyle, çalışması ve başvuru formunun dosya boyutu 

10MB’yi geçen adaylar, e-postalarını 1, 2, 3 şeklinde numaralandırarak birden fazla e-posta 

şeklinde arka arkaya gönderebilirler.  

* Yalnızca basılı çalışma sunacak adaylar, basılı çalışmadan 2 set sunmalıdır. 

* Hem basılı çalışma hem de elektronik kopya ile başvuru yapmak isteyen adayların 1 set basılı 

çalışma sunmaları yeterlidir. 

* Mümkünse, adayların 1 basılı çalışma ve 1 elektronik kopya ile başvuru yapmaları tavsiye edilir. 

 

Not: Başvuruların hem basılı hem de elektronik formda olması şart değildir (tavsiyedir) ve başvuru 

için seçilecek yöntem, seçim sonuçlarını hiçbir şekilde etkilemez. 

  

* Ödül alabileceği düşünülen çalışmalar için adaylardan ek kopya istenebilir. 

* Çalışmaya, İngilizce veya Japonca doldurulmuş bir başvuru formu eklenmelidir. (Bknz: 

https://www.manga-award.mofa.go.jp/info/14th_award_en.html) 

* Elektronik biçimde gönderilen MANGA çalışmaları sadece seçim prosedürü için yazdırılacaktır. 

* Adaylarının, çalışmalarının A4 kâğıt boyutuna uyacak şekilde düzgün yazdırılabildiğinden emin 

olmaları gerekmektedir. 

* Sayfa numaraları çalışmanın her sayfasında düzgünce belirtilmelidir. 

* Eğer çalışma bir kitap biçiminde değilse ve çalışmada iki-sayfalık bir bölüm ya da kısım varsa 

bunun açıkça belirtilmesi gerekir. 

  

1) "Uluslararası MANGA Ödülü", 2007 yılında dönemin Japonya Dışişleri Bakanı Sayın Taro ASO'nun 

girişimiyle, Japon popüler kültürünün paylaşılmasına ve Japonya'nın daha iyi anlaşılmasına katkıda 

bulunması amacıyla başlatılmış olup 2007 yılından bu yana her sene düzenlenmektedir. Bu ödülün 

veriliş amacı MANGA'nın Japonya dışındaki ülkelerde tanınmasına katkıda bulunan MANGA 

sanatçılarını onurlandırmaktır. Bu yıl 14. defa düzenlenecek olan "Uluslararası MANGA Ödülü"nün 

seçimi "14. Uluslararası MANGA Ödülü Yürütme Kurulu" tarafından gerçekleştirilecektir. 

https://www.manga-award.mofa.go.jp/info/14th_award_en.html


 2) "14. Uluslararası MANGA Ödülü"nün Altın Ödülü tüm başvurular arasından seçilecek olan en iyi 

MANGA çalışmasına verilecek olup, değerli 3 çalışma ise "Gümüş Ödül" almaya hak kazanacaktır. 

Bunların dışında değerlendirmeler sonucunda başarılı 11 çalışma da “Bronz Ödül” alacaktır.  Ayrıca 

“Altın” ve “Gümüş” ödül kazananlar ikinci bir ödül olarak yaklaşık 10 günlük Japonya’yı ziyaret 

programına ve Japonya'da düzenlenecek ödül törenine katılmak üzere Japonya’ya davet 

edileceklerdir. Ödül kazananların Japonya'da MANGA sanatçıları ile tanışma, MANGA yayınevlerini 

ziyaret etme gibi çeşitli imkânları olacaktır. 

* Başvuru şartları https://www.manga-award.mofa.go.jp/info/14th_award_en.html sayfasında ”3. 

Conditions of Entry” bölümünde yer almaktadır. 

  

* Başvuru Formu ve Başvuru ile ilgili dikkat edilmesi gereken tüm önemli konular için 

https://www.manga-award.mofa.go.jp/info/14th_award_en.html sayfasındaki 

- 4. How to Apply 

- 5. Return of Works 

bölümlerinin dikkatlice okunması çok önemlidir. 

  

* Ödül töreninin Şubat 2021’de Tokyo’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Geçmişte düzenlenmiş olan Manga Ödülleri hakkında bilgiye https://www.manga-

award.mofa.go.jp/index_e.html adresinden ulaşılabilirsiniz. 
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