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iliru ve razilet vAKFI eGiriu KURUMLART
sEFER exgi s.xUrrUn ve sANAT ooUr-leni ganrruamesi

1. Yansmanrn Amacl :

Bu yarrgma, kdklU bir anlatr geleneSine dayanan TUrk oykucr.ilU!iinUn genq kugaklarca da sUrdUrUlmesini sa$lamak, TUrk dilini tUm anlatrm
olanaklarryla kullanmak ve geligtirmek amacryla dUzenlenmigtir.

2. Yarrsmanrn Konusu :

.TURK TOPLUMUNDA DOSTLU6UN ONEMI"

3. Katrlrm Sartlan :

a. Yangmaya, llim ve Fazilet Vakfr Y6netici ve iiyeleri ile Sefer Ekgi aile bireyleri ve onlann l.dereceden yakrnlan, Segici Kurul Uyeleri ve onlarrn
l.dereceden yakrnlan katrlamazlar. Bunlarrn drsrnda, her yagtan ve her meslekten (65retmen ve lise dUzeyindeki 0$renciler dahil) TiJrkiye iginden ve
drgrndan dileyen amat6r ve profesyonel yazarlar kattlabilir.

b. Katrlan eserin daha once basrlmamrg ve herhangi bir yarrgmadan 0dtil almamrg olmasr gerekmektedir.

c. Her yazar ancak bir (1) eserle yangmaya kattlabtlir

d. Yangmaya katrlan eserler enfazla be9 (5) sayfa A4 uzunlugunda (arial, 10 punto, 1 satrr arahk) ile yazrlacak, sayfalar normal kenar bogluklanna
sahip olacak (her y6n 2,5 cm.), garagrat aralan 1 satrr ve herhangi bir kapak yaprlmadan Yarrgma Sekreterliline yollanacakttr.

e. Yangmacrlareserlerini CD'yekopyalayrp,kopyayr tagryanCDilebirlikte5(beg) kopyahalindeA4grktrsrnr altp,44boyutundaki zartakoyacaklar,
srkrca yaprgtrrrp zarfrn SAG UST kogesine beq (5) harften olugan bir RUMUZ yazacaklardrr Zarfrn Uzerinde kesinlikle gergek ad ve soyad
belirtilmeyecektir.

f. Yarrgmacrlar ayn bir sayfaya kendi ad ve soyadlan ile dzgegmiglerini, adres ve telefonlarrnr, e-mail adreslerini yazrp "SEFER EKSi 5.KULTUR VE

SANAT oDULLER| oYKu YARt$MAStNtN TUM $ARTLARINI KABUL EDiYORUM', ibaresini yazarak imzalayacaklardrr.

g. Son olarak yarrgmacrlar, eserlerini koyduklan A4 zart ile dzgegmiglerinin yer aldr$r belgeyi 43 boyutundaki zarfa koyarak "iLlM VE FM|LET VAKFI
EGiTIM KURUMLART- Selamiali Mahallesi Katip Qelebi Sokak Fazilet Qrkmazr No:1 USKUDAR/ISTANBUL adresine KARGO ile g6ndereceklerdir.

h. Posta ya da kargo da meydana gelen gecikme, hasar ve kayrplardan duzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.

i. lnternet yoluyla yaprlan gOnderilen kabul edilmeyecektir.

j. Katrltmcr, yangmaya gonderdigi eserin tiimUyle kendisine ait oldu$unu kabul, beyan ve taahhut eder. Odtil alan katrhmcrlardan bu beyan ve
kabulleri drgrnda hareket ettigi anlagrhrsa elde ettikleri 6d01, unvan ve her tUrlU kazantmlart geri altntr.

k. Katrhmq, dereceye giren ya da "yayrnlanmaya deger bulunan" eserinin iLiM VE FAziLET VAKFI EGITIM KURUMLARI'tarafrndan kullantlmasrna
stiresiz olarak kullanrm hakkrnr verdilini peginen kabul etti$ini ve buna bagh olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse di$er ilgili mevzuat
gere$ince yangmaya gonderdigi eserinin qogaltma, iglenme, yayma,temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma azla ilgili bilumum telif
haklannr, ilim ve Fazilet Vakfr E$itim Kurumlartna verdigini kabul eder.

l. Bu gekilde kullanrlan eserler igin eser sahibi sonradan verdi$i lisansr kesinlikle geri almayaca$rnr ve eserin yukartdaki gekilde kullantlmastnt men

etmeyece$ini ya da bu lisans igin kendisine verilen 6dUlden bagka herhangi bir telif hakkr ya da maddi manevi talepte bulunmayacagrnt, gayri kabili rUcu

kabul, beyan ve taahhUt eder. ilim ve Fazilet Vakfr Egitim Kurumlarr. eserler iqin katrhmcrnrn yukarrda verdigi lisans kargrhgrnda telif hakkt bedeli
6demeyecektir.

m. Yangmaya katrlan eserler iade edilmeyecektir

n. Yangmaya son katlltm tarihi 31 Ocak 2016'drr. Yarrqma sonuqlan 10 Mart 2016 tarihinde ilan edilecek, OdUl tdreni 18 Mart 2016 Cuma gUnU

UskUdar kampUsUmiizde yaprlacak ve 6dtlller sahiplerine t0rende verilecektir.

o. Akademisyenlerden ve profesyonel yazarlardan oluqan Segici Kurul Uyelerinin adlarr spekUlasyona meydan vermemek igin gizli tutulmugtur.

4. ddiiiler :

- Birinciye 2.500,00 TL
- lkinciye 1.500,00 TL
- UgUnciiye 1.000,00 TL
- Mansiyonlar 500,00 TL (4 adet)

5. Bilqi icin

Adr Soyadr : M. Bilal YAMAK-|lim ve Fazilet Vakfr E$itim Kurumlart
Tel. No :0505 799 37 67
e-posta : faziletodul@gmail.com


