
 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI  

& 
UNESCO DÜNYA SANAT GÜNÜ   

2. RESİM YARIŞMASI  2023 

1. YARIŞMA ŞARTNAMESİ  

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yıl 100. yıldönümünü kutlayacak olmanın sevincini ve gururunu 
yaşıyoruz.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizin 
teminatı çocuklara armağanı  olan bu anlamlı gün kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı dolayısı ile, UNESCO Dünya Sanat Gününe katkı amaçlı, Amerika Türk Kadınlar Birliği 
(A.T.K.B)  New  York Atatürk Okulu tarafından, ABD genelinde resim yarışması  düzenlenmektedir.   

Yarışma konusu,  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu 
oluşturan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünden yola çıkarak “Dünya Barışı ” olarak belirlenmiştir. 

Yarışma (A.T.K.B) New York Atatürk Okulu öğrencileri ve ABD’de yaşayan 6-11 yaş grubu 
çocuklar arasında gerçekleştirilecektir. Değerlendirme 6-8 yaş ve 9-11 yaş grubu arasında iki farklı 
kategoride yapılacaktır. Yarışma A.T.K.B  New York Atatürk Okulu tarafından yürütülecektir.  

Yarışma Hakkında: 

Konu: Dünya  Barışı 

Boyut: 30,5cm x 45,7cm / 12” x 18” Resim Kâğıdı   

Teknik: Serbest (Pastel, Yağlı Boya, Sulu Boya, Kuru Boya... vb.), kolaj ve dijital resimler kabul 
edilmemektedir. 

Yaş Grubu:  6-8  yaş  çocuklar 

9-11 yaş  çocuklar 

 

 

 

 

 

ÖDÜL 



6- 8 yaş     9-11 yaş 

Birincilik Ödülü:        TABLET     TABLET 

İkincilik Ödülü:          250$       250$ 

Üçüncülük Ödülü:      100$      100$ 

Mansiyon:  50$      50$ 
 
 
Katılım Koşulları:  

1. Yarışmaya 6-11 yaş grubu çocuklar, New York Atatürk Okulu öğrencileri ve 

ABD’de,Kanada’da oturan çocuklar katılabilir.  

2. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere  katılım belgesi verilir.  

3. Yarışma ön eleme ve final değerlendirmesi olarak iki aşamadan oluşur. 

4. 10/Mart/2023 Cuma Günü saat 19:00 tarihine kadar   sayfasından kayıt olup, resmin  
www.atkb.org/resimyarismasi yüklenmesi gerekmektedir. Yarışma internet adresine gönderilen 

fotoğraflar üzerinden 10/Mart/2023 -03/Nisan/2023 tarihleri  arasında yapılacaktır.   

5. Resimler web sitesine yüklenen fotoğraflar üzerinden online olarak değerlendirilecektir. Bu 

sebeple siteye yüklenen fotoğraf karşı açıdan ve tüm ekranı kaplayacak şekilde ve yüksek 

çözünürlüklü olmalıdır. Fotoğraf, üzerinde herhangi bir teknik değişim (renk, ışık...vs ) 
olmaksızın online olarak www.atkb.org/resimyarismasi  yarismasi  internet adresine 
yüklenmelidir. Herhangi bir teknik  müdahale olmasının tespitinin ardından ödül almış olsa dahi 

yarışmacı yarışmadan  elenir.  

      6. Online olarak final değerlendirmesinde ödüle layık görülen resimler 03/Nisan/2023       

tarihinde www.atkb.org/resimyarismasi  internet adresinde yayınlanır. 
7. Katılımcılar final aşamasında çalışmalarının sergilenmesi amacıyla, eserlerini kendilerine  

bildirilecek adrese ulaştırmakla yükümlüdür.  

8. Final aşamasına kalan resimler, New York Türkevi’nde  sergilenmek üzere en  geç 14/Nisan/2023 

tarihine kadar, kendilerine  bildirilen  adrese, ulaşım ücreti katılımcı öğrenciye ait olmak  şartıyla 
kargo ile imza karşılığı yollanmalı veya imza ile elden teslim edilmelidir. Anılan tarihe kadar 

belirtilen adrese  ulaşmayan resimler yarışmadan elenir ve sergilenmez. Ödül üzerinden hak 

talep  edilemez.  

9.  Finale kalan  resimler verilen adrese teslim edilirken hiçbir şekilde paspartu yapılmayacaktır. 
Resimler rulo halinde rulo kapsuller konularak gonderilmesi gerekmektedi. Resimlerin 

arkasına, okunaklı bir şekilde kurşun kalem ile öğrencinin adı, soyadı, yaşı, katıldığı eyalet  

yazılmalıdır. Resmin ön yüzünde isim ve imza  olmamalıdır. 



10. Kargoda meydana gelebilecek sorunlardan yarışma organizasyonu sorumlu değildir.              
11. Katılımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış bir çalışma ile  
katılabilir.  

12. Katılımcı yarışmaya özgün ( kopya/çalıntı olmayan) bir eserle katıldığını kabul eder.            
13. Ödül alan eserlerin telif hakkı A.T.K.B. ‘ye aittir. A.T.K.B hazırlayacağı her türlü ürün  için 

resimleri kullanım hakkına sahip olur. Bunlar için ödül alan katılımcılara herhangi  bir ödeme 
yapılmaz.  

A.T.K.B, ABD kanunlarına göre kar amacı olmayan bir kurumdur. Telif hakları  para ile satılamaz. 
A.T.K.B herhangi bir nedenle eserleri ticari amaçla kullanılmak  üzere gelen taleplerde aracı olmaz.  

14. A.T.K.B ödül alan eserleri, internet sayfasında, sosyal medyada, yazılı ve diğer görsel  
medyalarda yayınlama hakkına sahiptir  

15. A.T.K.B ödül alan eserleri uygun gördüğü başka sergilerde sergileyebilir. Bunun için  ödül 

sahibi katılımcıdan izin almaz.  

16. A.T.K.B hazırlayacağı her türlü ürün için resimleri kullanma hakkına sahip olur. Bunlar  için 

çalışma sahiplerine ayrı bir ödeme yapmaz.  

17. Ödül alan çalışmaların, ticari sebeplerle doğacak her türlü hakkı, eserlerin bütün  telif hakları 

A.T.K.B’ye aittir. Yarışmaya katılan ve ancak ödül almayan çalışmaların  görsellerinin her tür 
hakkı yarışmacıya aittir.  

18. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. 
 
3. TELİF HAKLARI  

1. Katılımcı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı & UNESCO Dünya Sanat Gününe katkı 
amaçlı yapılan, Dünya Barışı konulu resim yarışmasına başvurusu ile katılım koşullarını kabul 

ettiğini beyan  etmiş sayılır. Katılım koşullarının herhangi birisine uygun olmadığı tespit edilen  
eserler, komisyon tarafından yarışmadan men edilir.   

2. Kopya/Çalıntı olduğu anlaşılan eserler yarışma jürisi tarafından değerlendirmeye  

alınmayacaktır. Jüri, herhangi bir eserin  kopya/çalıntı olduğunun anlaşılması durumunda verilen 
ödülü iptal edecektir. Bu  durumda katılımcının belge ve para ödülünü iade etmesi gerekmektedir. 

Bu durum  diğer katılımcılar açısından yeni bir hak doğurmaz.  

Yarışmaya katılım esnasında yaşanabilecek her türlü sorunun hukuki ve maddi  giderleri 
yarışmacıya ait olup, yaşanabilecek sorunlardan yarışma organizasyonu  sorumlu değildir.  

         

  Yarışma İletişim Bilgileri:        



                tel: (516) 234-5015            email: twlanewyork@gmail.com 

 

                    
 
  
 

          ANA JÜRİ ÜYELERİ            ÖN JÜRİ ÜYELERİ 
Ana Jüri Komite Başkanı 
Bedri BAYKAM- Ressam 

 
Gülnur Koç KURAN -Ressam 

 
Dr. Didem VURAL 
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü  
Resim İş Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  
 

 
 
Av. Rezan ÖZGER –Ressam Yazar 

Pınar GÜZELGÜN HANGÜN 
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ,  
Seramik Sanatçısı 

Almula İdil KILIÇ 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı 
 

 Özgür PEKŞEN - Ressam 
 

  
Ufuk GİRGİÇ - Dokuma Resim sanatçısı 

 

 

  ÖNEMLİ TARİHLER  

- Yarışmaya Ön Eleme için Son Başvuru Tarihi: 10/Mart/2023 

- Finalde Ödül Alanların Açıklanma Tarihi: 03/Nissan/2023 

- Ödül Alan Resimlerin Adrese Son Teslim Tarihi: 14/Nisan/2023  

- Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 18/Nisan/2023 - 25/Nisan/2023 

**** (Olağanüstü şartlar dahilinde tarih değişebilir.) 

   

 

 

 

                     JÜRI KOMİTESİ 



                    


