
 

 

 

 

COMİKON ÖDÜLLERİ 

2019 

Yaratıcı Çizim Yarışması Şartnamesi 

 

1. Amaçlar  

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek COMİKON-İstanbul Festivali kapsamında, ülkemizde uluslarası 

takdir toplayacak düzeyde yüksek kalitede, yenilikçi, özgün ve yaratıcı eser üretimini teşvik 

etmek amacıyla üç dalda “COMİKON Ödülü” verilecektir. COMİKON, bu yarışmayla okuyucuyu 

ve yaratıcı çizerleri heyecanlandıracak, ilham verecek, yeni yeteneklerin keşfedilmesini 

sağlayarak ulusal düzeyde çizgi roman/animasyon/oyun tasarımı/çocuk kitabı yayını gibi özgün 

eser üretimini temel alan sektörlerin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  

• Festival Tarihleri: 19-20 Ekim 2019  

• Festival Yeri: Askeri Müze Kültür Sitesi, Harbiye, İstanbul  

2. Yarışma Dalları 

① En İyi Çizgi Roman Projesi 

② En İyi İllüstrasyon 

③ En İyi Resimli Çocuk Kitabı (4-7 Yaş) 

3. Ödüller 

Birinci olan sanatçılara birer adet WACOM grafik çizim tableti hediye edilecektir.   

4. Genel Başvuru Şartları  

Yarışmaya katılacak dosyaların aşağıdaki şartları yerine getirmesi ve yarışmacıların online 

başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak gerekli ek belgelerle birlikte son başvuru 

tarihine kadar başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir.  

 • Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2019, Cuma, saat 24:00   

4.1 Yaş: Yarışma yaş sınırı olmaksızın T.C vatandaşı tüm katılımcılara açıktır.  

4.2 Katılım Ücreti: Yarışmaya katılım ücretsizdir.  

4.3 Konu: Serbest. Tüm dallarda sanatçılar diledikleri konuyu çalışmakta özgürdür. Ayrıca, 

klasik, dijital veya kompozit teknikleri de özgürce kullanabilirler.     



 

 

 

 

4.4 Format: Başvurunun geçerli olabilmesi için tüm dosyaların pdf formatında hazırlanarak 

altta bağlantıları verilen ilgili Başvuru Formu’na eklenmiş olması gerekmektedir.  

4.5 Başvuru Formu: Her dal için doldurulması gereken formlara aşağıdaki bağlantılardan 

ulaşabilirsiniz:  

① Çizgi Roman Başvuru Formu 

② İllüstrasyon Başvuru Formu 

③ Resimli Çocuk Kitabı Başvuru Formu 

4.6 Başvuru Dosyaları: Her dal için istenen dosyalar aşağıdaki gibidir:    

4.6.1 Çizgi Roman: Projeler; diyalog ve açıklama balonları yerleştirilmiş, taşma payı 

bırakılmış, net baskı boyutu 13cm (en) x 18.5cm (boy) olmak üzere yayına hazır 

şekilde teslim edilecektir. Projenin özgün olması ve daha önce herhangi bir 

mecrada yayınlanmamış olması gerekmektedir. Birinci seçilen eserlerin yayın 

hakları bir yıl boyunca Forum Tauri Press’e aittir.  

① 1 kapak (Renkli)  

② Min. 8 iç sayfa. (Siyah-Beyaz veya renkli) 

4.6.2 İllüstrasyon: Sanatçının illüstrasyon tekniğindeki yeteneğinin anlaşılmasını 

sağlamak üzere; 

① 1 renkli çizim 

② Min. 10 serbest çizim (Siyah-Beyaz veya renkli)   

4.6.3 Resimli Çocuk Kitabı: 4-7 yaş arasındaki çocuklara yönelik resimli kitapların 

çizerleri şahsen aday olabilir veya yayınevi tarafından aday gösterilebilir. 

Yalnızca Ekim 2017’dan sonra yayınlanmış eserler aday olabilir.  

① Kapak (Renkli) 

② Min. 10 iç sayfa (renkli) 

4.7 Değerlendirme Süreci: Başvurular organizasyon komitesince her dalda oluşturulan 

jüriler tarafından özgünlük, yaratıcılık, teknik mükemmeliyet, merchandise / ürüne 

dönüşebilme potansiyeli, uluslararası düzeyde takdir edilme potansiyeli gibi kriterler 

açısından değerlendirilecektir. Sonuçlar 20 Ekim 2019 tarihinde COMİKON-İstanbul 

Kapanış Töreninde açıklanarak kazananlara ödülleri takdim edilecektir.  

 

 

 

 

https://forms.gle/6RYfZzg2vdR2YXCh7
https://forms.gle/Wkb7iLjcyGUmtVcq8
https://forms.gle/qWpemzhTKgpcrPeL8


 

 

 

 

Önemli Notlar: 

1) Eserler sanatçının özgün işi olmalı, kopya olmamalıdır. Telif hakları konusunda tüm 

hukuki ve mali sorumluluklar sanatçıya ve başvuru sahibine aittir. Telif hakları ihlali 

olduğunun tespit edilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirmeden çıkarılır 

ve/veya verilmiş bir ödül varsa geri alınır. Bu tarz ihlallerden COMiKON-İstanbul 

ve/veya düzenleyicileri sorumlu tutulamaz.       

2) Gönderilecek başvuru dosyasında yer alan işler tek kopya olmamalı ve orjinal dosyalar 

mutlaka başvuru sahiplerinde bulunmalıdır. Teknik arıza veya başka bir nedenle 

dosyaların ulaşmaması veya kaybolması halinde organizasyon komitesi herhangi bir 

sorumluluk kabul etmeyeceği gibi böyle bir durumda dosyaların tekrar gönderilmesi 

istenebilir.  

3) COMiKON’a gönderilen eserler festivalin tanıtımı amacıyla, eser sahibinin ismi 

zikredilmek kaydıyla tamamen veya kısmen uygun görülen mecralarda yayınlanabilir.   

4) Her sanatçı bir dalda yalnızca 1 (bir) proje ile katılabilir. Ancak bir dalda yarışmaya 

katılmak diğer dallarda katılmaya engel değildir.  

5) Tüm başvurular online olarak yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul 

edilmez.  

 


