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Sevgili Koklear ımplant kullanıcısı çocuklar ve Değerli aileleri, Sayın Hocalarımız
Derneğimizce; Koklear implant cihazı ile işiten çocuk ve gençlerin sanatsal
yeteneklerinin ortaya çıkartılmasına yardımcı olarak değerlendirilmelerini sağlamak ve
bunun yanın da koklear impalantlı çocukların işitme engelini aşmada gösterdikleri
başarının kamu oyuna iletilmesiyle bu şekildeki iyileştirici sistemler için kamu oyunun
aydınlatılması amacına yönelik olarak yurt çapında “4-18 yaş grupları arasındaki
Koklear Implantlı Çocuklar için Ödüllü Serbest Resim Yarışması” açılmıştır. Bu
yarışmamıza Eskişehir Anadolu Üniversitesinin resim konusunda eğitim veren
Fakülteleri ile engelli gençlere eğitim veren Engelliler Entegre Yüksek Okulu destek
vermektedirler.
Yarışmamız; 4-18 yaş arasındaki koklear implantlı tüm çocuklara açıktır. Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları öncelikli olmak üzere ana
okullarında, kreşlerde ilk öğretim, orta okul, orta öğretim kurumlarında 4-18 yaş
grubundaki her koklear implant kullanıcısı yarışmaya katılabilecektir.
Koklear implantlı çocuklar katılım açısından 4-7 ,7-12 ve 12-18 olmak üzere 3 yaş
grubunda değerlendirecektir. Yarışmaya gönderilecek özgün resimlerin daha önce her
hangi bir yarışmaya katılmamış veya başka bir yerde kullanılmamış olması şarttır.
Yarışmamızda konu serbesttir. Yarışmacılar resimlerinde kendi anlayış ve anlatım
tarzlarına uygun olarak her türlü malzemeyi, boyayı, kağıdı ve tuvali kullanabilirler.
Resimler A-4-A3 veya en fazla 35*50 ebadında olacaktır.
Koklear İmplantlı Çocuklar Ödüllü Serbest Resim Yarışması jürisi; arkadaki
şartnamede de görüleceği gibi; Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Eğitim
Fakülteleri ile Engelliler Entegre Yüksek Okulu ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğretim üyeleriyle, Eskişehir Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi Resim öğretmeninden
ve Cochlear Implant Derneği Başkanından oluşturulmuştur. Yarışmanın Sekreteri
Cochlear Implant Derneği Eskişehir İl Temsilcisidir.
Yarışmaya katılmak isteyen koklear implantlı çocuklar yaptıkları resimlerini en son
15 / 08 / 2013 tarihine kadar Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksek Okuluna
(Yunus Emre Kampüsü Eskişehir) göndereceklerdir. Teslim tarihi ise postaya veriliş
tarihi olacaktır.
Gönderilen resimler Eskişehir’de jüri tarafından değerlendirilip ödüllendirilecek ve
sergilenecek resimler belirlenecektir. Yarışma sonuçları Cochlear Implant Derneği
WEB sitesinde ve Facebook grubunda yayınlanacaktır ve yarışmacılara da internetten
e-posta ile bildirilecektir. Bu amaçla yarışmaya katılacaklar resimlerle birlikte
neticenin bildirileceği bir e-posta adresini de not olarak göndermeleri ve bu gönderide
ev adreslerinin de açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Yarışan resimlerden sergilenmeye değer görülenler ile ödüllendirilenler öncelikle
Eskişehir’de sergilenecektir. Ödül töreni de Eskişehir’de yapılacaktır. Resimler Dernek
tarafından tespit edilecek bölge merkezlerinde ve dernek tarafından yapılacak
toplantılarda ayrıca sergilenecektir.
Resimler yaş gruplarına göre ayrı ayrı değerlendireceğinden her grup içinde 3
resme ayrı ayrı ödül verilecektir. Ödüller yaş gruplarında aynı olmak üzere ilk
sıradakiler için tablet bilgisayardır. İkinci ve üçüncü sırada ödüllendirilecek resimlere
ise çeşitli hediyeler verilecektir. Dernek ödülleri dışında Koklear Implant Firmaları veya
diğer kurum ve kuruluşlarda özel ödüller verecektir.
Yarışmanın bu duyurusu ve Şartnamesi Cochlear İmplant Derneği Web sitesinde ve
Facebook grubu sayfasında yer almaktadır. WEB sitesindeki duyuru yarışma süresince
sitede ayrı bir sayfada açık kalacaktır. Yarışma ile bildirimlerde yine burada
yayınlanacak ve haberler bölümünde de gösterilecektir. Yarışmaya katılanlar yarışma
şartnamesini peşinen kabul etmiş olacaklarından web sitesinde yayınlanan ve bu
duyurunun arka sayfasında da yer alan yarışma Şartnamesini iyi okumalarını
öneriyoruz. Talep eden yarışmacıya şartname internet veya faks ile de ayrıca
gönderilecektir.
Yarışma için olabilecek sorularınızı koklearder@hotmail.com adresine veya 0 312
4354636-0 532 3819061 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.
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