23. İSTANBUL JAPONCA KONUŞMA YARIŞMASI
27 Aralık 2013
İstanbul Japonca Konuşma
Yarışması Yönetim Kurulu

1. Tarih ve Yeri
Tarih: 16/ 03 / 2014 ( Pazar ) Saat: 13:00 (Planlanmaktadır.)
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu (Beşiktaş Kampüsü)
2. Katılım Şartları
【A ve B Grupları için】
a. Prensipte Türk vatandaşı olmak ve 15 yaşını doldurmuş olmak.
( 15 yaşını doldurmamış olsa da, halen lise öğrencisi olanlar yarışmaya
katılma hakkına sahiptir.)
※ Ancak, ebeveynlerinden birisi veya her ikisininde ana dili Japonca
olanlar yarışmaya katılamazlar.
b. The Japan Foundation (Japonca eğitim programı v.b.) ve Japonya Eğitim
Bakanlığı (Monbukagakusho) gibi Japonya’nın devlet kuruluşları
tarafından, Japonya’yı ziyaret, Japonca ya da Japonca eğitim
yöntemini öğrenmek maksadı ile Japonya' ya davet edilmemiş olmak.
c. 2013 yılında Ankara' da yapılmış olan konuşma yarışmasına katılmamış
olmak.
d. Daha önce yapılmış olan Japonca Konuşma Yarışmalarında, armağan
olarak Japonya' ya gidiş – dönüş uçak bileti almamış olmak.
e. Japon vatandaşı ile evlenmemiş olmak.
f. Şimdi ve geçmişte Japonca gerektiren bir işte çalışmamış olmak.
【SadeceA Grup için】
Aldıkları toplam Japonca ders saati 500 saatten az olup, Japonya' da
toplam 6 aydan daha uzun süre bulunmamış olanlar. (ve " B " Grubuna
girmeyenler)
【Sadece B Grup için】
Aldıkları Japonca ders saati toplamı 500 saatten fazla olup, Japonya’da
toplam 6 aydan fazla 1 yıldan 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.

3. Kontenjan
A,B her iki gruptan yaklaşık 10’ar kişi olarak sınırlandırılacaktır.
**NOT:1 Aynı kuruluştan yarışmaya katılmak isteyenlerin sayısı her iki gruptan 4’er
kişi olarak sınırlandırılacaktır.
**NOT:2 Başvuruların sayısının her iki kategori içinde 10’ar kişiyi aşması durumunda,
İstanbul Japonca Konuşma Yarışması yönetim kurulu tarafından adayların
teslim ettikleri metin özetleri üzerinden yapılacak bir ön eleme ile yarışma
adaylarının belirleneceği bir durum söz konusu olabilir. (Ön eleme sonuçları
katılımcılara e-postayla 21

Şubat 2014

(Cuma) tarihinden

itibaren

bildirilecektir.)

4. Başvuru
a. Son katılım gününe kadar katılımcılar fotoğraflı başvuru formlarını
(kendi el yazılarıyla okunaklı anlaşılması kolay bir şekilde
yazılacak) ve Japonca konuşma metinlerini 20 Ocak 2014
(Pazartesi) saat 09:00 dan 07 Şubat 2014 (Cuma) saat 17:00 ye
kadar Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Kültür ve Enformasyon
Bölümü’ne
(Tekfen Tower Büyükdere cad. No.209 Kat:10
4.Levent 34394 İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular
şahsen ya da posta ile yapılacak, ancak faks’la yapılan başvurular
kesinlikle kabul edilmeyecektir. (Japonya Başkonsolosluğu hafta içi
12:00 – 14:00 saatleri arası ve Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.)
b. Japonca konuşma metinleri, Japonca Konuşma Yarışması yönetim
kurulu tarafından temin edilmiş Genko-Youshi üzerine
hazırlanacaktır. Ayrıca katılımcıların konuşma metinlerinin özetini
de Genko-Youshi üzerine 300 Japonca karakteri kadar yazıp
eklemesi gerekmektedir. Bu özetin üzerine isim ve işyeri yada okul
gibi bilgileri yazılmayacaktır. Eğer başvuru sayısı kontenjan
sayısından fazla olup ön eleme yapılması durumu söz konusu olur
ise, bu özet değerlendirme malzemesi olarak kullanılacaktır.
Ayrıca Genko-Youshi’yi mutlaka bir zarfın içine koyunuz, ancak
başvuru formuyla özet metnini bu zarfın içine koymadan teslim
ediniz.
c. Başvuru da istenen belgelerin tam ve eksiksiz olarak teslim edilmesi
gerekmektedir. Tarafımızdan temin edilmiş, Genko-Yoshi dışındaki
kağıt ile hazırlanan metin kabul edilmeyecektir.

5. Konuşma konusu

a. Konuşma konusu serbesttir.
b. Konuşma konuları orijinal olmalıdır. Konu içeriğinin daha önce hiç
bir yerde kullanılmamış olması gerekmektedir. Konu içeriğinin
orijinal olmadığı anlaşılır ise ya da Japonca Konuşma Yarışması
başvuru formunda beyan ettiğiniz bilgilerin gerçeği yansıtmadığı
durumlarda Konuşma Yarışması Yönetim Kurulu tarafından yapılan
değerlendirmeye göre alınan ödülün iptali söz konusu olabilir.
c. Başvuru yapıldıktan sonra metin üzerinde kapsamlı değişiklikler
yapılmamalıdır. (yarışmada sorulacak sorular, başvuru esnasında
teslim edilen metnin içeriğine göre hazırlanacağı için) Ayrıca konu
başlığı hem Türkçe hem de Japonca olarak yazılmalıdır.
6. Jüri
a. Her bir jüri üyesi, katılımcıların konuşmaları, metin içeriği, ifade gücü,
dilbilgisi ve soru-cevap bölümleri üzerinden değerlendirilecektir.
Yarışmacıların dereceleri jüri üyelerinin ortak değerlendirmelerine
göre tespit edilecektir.
b. Konuşmanın süresi 2 dakika 30 saniyeden kısa veya 4 dakikadan uzun
olması ve konuşma esnasında metni okumak gibi davranışlar jüri
üyeleri tarafından eksi puan olarak değerlendirilecektir.
c. Jüri heyeti, İstanbul Japonca Konuşma Yarışması Yönetim
Kurulu’nun kabul edeceği, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu,
Japon Topluluğu, Japon Okulu vb. yerlerden seçilecek üyelerden
oluşacaktır.
d. Konuşma yarışmasında görsel materyaller kullanılmaz. Kostüm,
aksesuar, müzik aletleri, v.b. ile sahneye gelinmemelidir.
7. Ödül
Her iki kategorinin birincileri Japonya’ya gidiş-dönüş uçak bileti ile
ödüllendirilecek, ayrıca dereceye giren diğer yarışmacılara da çeşitli
hediyeler verilecektir.
○Başvuru için
Japonya İstanbul Başkonsolosluğu
Tekfen Tower Büyükdere cad. No.209 Kat 10
4. Levent 34394 İstanbul
Tel: (0212) 317 46 00
Faks: (0212) 317 4604
E-Mail: culture@it.mofa.go.jp
○Bilgi için

İstanbul Japonca Konuşma Yarışması Yönetim Kurulu
E-Mail: istanbul.nihongo.benron@gmail.com

