
 

TEPEBAŞI SOSYAL KULUÇKA MERKEZİ 

KORONAYA İNAT YAŞASIN HAYAT! 

18-35 yaş arası gençlere yönelik  

Şartlar Zor Olduğunda da #BaşrolSensin 

Yarışması 

 

Şartlar Zor Olduğunda da #BaşrolSensin Yarışması 

 

 Mustafa Kemal Atatürk yıllar önce karşılaştığı her zorluğu aşarak 19 Mayıs 1919’da 

Samsun’da Milli Mücadeleyi başlatmıştır. Gençliğe hitabesinde bizlere seslenirken muhtaç 

olduğumuz gücün, bizde, damarlarımızdaki kanda mevcut olduğuna vurgu yapmıştır. Biz de 

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi olarak hepimizi derinden etkileyen bu pandemi sürecini 

gücümüzü fark ederek, üreterek ve dayanışarak, en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Bu 

kapsamda sokaklara çıkıp kutlayamadığımız gençlik bayramımızı, 19 Mayıs’ı evlerimizden 

ürettiklerimizle kutluyoruz. #BaşrolSensin sloganıyla düzenlediğimiz yarışma gençlerin 

yaratıcılıklarını ortaya koyarak Kültür ve Sosyal kategorilerinde ürettiklerini paylaşmalarını ve 

ürettikleri fikirleri uygulamada destek bulmalarını sağlayacak bir yarışmadır.  

Genel Koşullar: 

1.      Yarışmaya Eskişehir’de yaşayan 18-35 arası tüm gençler/ Eskişehir’de eğitim gören fakat  

pandemi sürecinde Eskişehir dışına çıkmak zorunda kalan 18-35 yaş arası gençler 

katılabilmektedir. 

2.      Bireyler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi, grup oluşturarak da katılabilir. 

3.      Bir kişi veya grup farklı kategorilere başvuru yapabilir. 

4.      Yarışmaya katılan proje fikirleri/fotoğraflar/kısafilmler/metinler daha önce hiçbir yerde 

kullanılmamış ve özgün olmalıdır.  

 

Başvuru için yapılması gerekenler: 

1. Katılımcılar ilk olarak Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi instagram hesabının biosundaki 

formu doldurarak kayıt oluşturacaklar.  

2. Katılımcılar kayıt oluşturduktan sonra katılmak istedikleri kategori ve temayı belirterek 

ürettiklerini isimleri ve ekteki taahütnameyle beraber tepebasikulucka@gmail.com 

adresine gönderecekler. 

Yarışma Kategorileri: 

Yarışma kapsamında ana kategoriler aşağıda belirtilmiştir; 

*   Kültür   

mailto:tepebasikulucka@gmail.com


*   Sosyal  

 

Yarışma Kategorilerinin Temaları Aşağıda Listelenmiştir. 

 

Kültür: 

*Covid-19 sürecini veya sonrasını anlatan karikatür çalışmaları 

 

*Karantina döneminde “evdeki karantina süreci” temalı fotoğraflar 

 

*Karantina sürecini veya karantina sürecinden sonrasını anlatan kısa film çalışması  

 

*Pandemi ile ilgili hikaye/deneme/makale çalışmaları 

Sosyal: 

* Pandeminin hayatımıza getirdiği yeni normallerin tespit edilerek sosyal yaşamda bu yeni 

normallere adaptasyonda kolaylık sağlayacak inovatif proje fikirleri 

* 50 yaş ve üstü  bireylerin dijital ortama/dönüşüme adaptasyonlarını arttıracak proje fikirleri 

Değerlendirme: 

- Başvuru için son tarih 30 Mayıs 2020’dir. 

- Değerlendirme sonucunda her iki kategoriden de 1. 2. ve 3. belirlenecektir. 

- Değerlendirme sonuçları 10 Haziran 2020’de duyurulacaktır. 

- Başvurularını değerlendirebilmesi için belirli sayıda  kişi/grubun katılımı 

gerekmektedir. 

 

Ödüllendirme: 

- Yarışmada seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye giren: 

 1.ye 1200 TL  

 2.ye 600 TL 

 3.ye 300 TL ödül verilecektir. 3 kişiye de mansiyon ödülü verilecektir. 

 Dereceye giren eserler ve katılımcılar Tepebaşı Belediye Başkanlığı tarafından 

http://www.tepebasi.bel.tr/ , http://kulucka.tepebasi.bel.tr/ adreslerinden ve Tepebaşı 

Sosyal Kuluçka Merkezi sosyal medya hesaplarından 10 Haziran 2020 tarihinde 

duyurulacaktır.  

 

                                             Şartlar Zor Olduğunda da #BaşrolSensin Yarışması 

                                                         TAAHÜTNAME 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkanlığınca düzenlenen ve konusu “Şartlar Zor Olduğunda 

da #BaşrolSensin” olarak belirlenen yarışması için gönderdiğim eserden telif ücreti talebimin 

olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserle ilgili tüm 

http://www.tepebasi.bel.tr/
http://kulucka.tepebasi.bel.tr/


tasarruf hakkını Tepebaşı Belediye Başkanlığı’na devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir 

suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

 İL :                                                              ADRES: 

İLÇE :                                                          TELEFON:  

ADI SOYADI:                                             İMZA: 

 

 


