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“Bağımsızlığın Nişanesi; Cumhuriyet”
RESİM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

Tuzla Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin resim sanatına olan ilgilerini desteklemek
için ;“Bağımsızlığın Nişanesi; Cumhuriyet” konulu yarışmamız ile bayram sevincimizi
öğrencilerimizle paylaşmak, çocuklar ve gençler arasında var olan kardeşlik, sevgi ve dostluk
bağlarını geliştirerek; çocuklar ve gençler için aydınlık yarınların hazırlanmasına katkıda bulunmak
amacıyla "Bağımsızlığın Nişanesi; Cumhuriyet Resim Yarışması" düzenliyoruz.
Yarışmanın sonuçları 29 Ekim 2020’de "https://www.tuzla.bel.tr"nda açıklanacaktır.

#FırçanınDiliyleCumhuriyet

KONU:
Milletlerin tarihlerinde anmaya ve kutlamaya değer Ulusal günleri ve milli bayramları vardır.
İnsanlar cumhuriyetle birlikte özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi unsurları kavramıştır.
Cumhuriyet bir halk yönetimi şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik, kayıtsız şartsız
milletindir. Çünkü Cumhuriyet bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik gibi kavramları içinde barındırır.
Bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik Türk ulusunun önem verdiği unsurlar olduğu için, Türk ulusu ancak
bir Cumhuriyet yönetim şekliyle yönetilebilir. Bu sebeple “Bağımsızlığın Nişanesi; Cumhuriyet”
temalı resimlerin yarışacağı ve seçilen resimlerin 29 Ekim 2020 gününde açıklanacağı resim
yarışması planlanmıştır.
AMAÇ:
Vatandaşımızın resim sanatına olan ilgilerini desteklemek; İnsanlarda cumhuriyet duygusunun ve
egemenliğin önemini belirtmek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşku ve heyecanını aşılamak.
Her şeyden önce Cumhuriyet, Türk Milletinin doğasında, binlerce yıllık kültüründe, örf ve
adetlerinde mevcut olan bir hayat tarzıdır. Doğuştan hür olan insanın, hürriyet içerisinde hayatını
sürdürmesi, hürriyetinin korunmasını varlığı ile eş tutması, en eski Türk toplumlarından başlayarak
çağlar boyu devam eden özelliklerdir. Hürriyet, halkın yönetimi, milli egemenlik, cumhuriyet ve
nesiller, bayram coşkusu olgularını anlamalarını sağlamak. Kendilerini özgürce ifade edebilen
bireyler olmalarına ve görsel sanatları pekiştirmelerine katkıda bulunmak. İnsanlar arasında var olan

kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek; vatandaşlar için barışçıl yarınların hazırlanmasına
katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
KATILIM ŞARTLARI:
1.Yarışmaya katılım ücretsiz ve ulusaldır.
2.Yarışmaya katılım www.tuzla.bel.tr adresindeki başvuru linki üzerinden 05 Ekim 2020
09.00’dan itibaren yapılabilecektir. Resimlerin ön ve arka yüzünün taralı bir şekilde sisteme
yüklendiğini kontrol ediniz.(Jpeg, Png formatında olması gerekmektedir.)
3.Türkiye genelindeki ilk ve ortaokul ile lise öğrencileri bu yarışmaya katılabileceklerdir.
4.Her katılımcı en fazla 1 (bir ) adet resim ile katılabilir.
5.Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
6.Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru
boya, guaş boya vb.)
7.Yarışmaya gönderdiği resim üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali
sayılır.
8.Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
9.Belirtilen ölçüler dışındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10.Eserlerin sadece arka yüzünde öğrencinin ADI SOYADI – OKUL ADI – SINIFI – VELİYE veya
ÖĞRETMENİNE AİT İLETİŞİM NUMARASI açık ve okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. Veli veya
öğretmeninin iletişim numarasını verdiğine dair kendi el yazısı ile ‘İLETİŞİM BİLGİLERİMİN
ALINMASINDA İZNİM BULUNMAKTADIR’ ifadesi yazılmalıdır.
11.Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş
sayılır.
DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL:
Resimleri 23 Ekim 2020 Cuma günü saat: 16.00’a kadar www.tuzla.bel.tr adresindeki
duyurular kısmında yer alan yarışma başvuru linkindeki sisteme eserin ön ve arka yüzünü
renkli bir şekilde yüklemiş olmanız gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yüklenecek
çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme, Tuzla Belediyesi Bilgi Evi ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi Görsel
Sanatlar Branşı Eğitmenleri tarafından yapılarak, İki farklı kategori için; birinci, ikinci ve üçüncü
eserler ile 25 adet sergileme eserleri seçilecektir.
ÖDÜLLER:
Ödül tören yeri ve zamanı Tuzla Belediyesi Başkanlığı’nca belirlenecek olup
www.tuzla.bel.tr adresinden ilan edilecektir. Yarışma da derece alan 1. – 2. – 3. ve 25 Adet
Sergileme resmi ilan edilecek tarihte Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezinde sergilenecektir.
İlkokul Kategorisi;
Birincilik Ödülü: Tablet
İkincilik Ödülü: Akıllı Saat
Üçüncülük Ödülü: Resim Seti (Şövale, Tuval, Boya, Fırça vb.)
Ortaokul Kategorisi;
Birincilik Ödülü: Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet

Üçüncülük Ödülü: Resim Malzemesi Seti (Şövale, Tuval, Boya, Fırça vb.)
Lise Kategorisi;
Birincilik Ödülü: Akıllı Telefon
İkincilik Ödülü: Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü: Resim Malzemesi Seti (Şövale, Tuval, Boya, Fırça vb.)
Sergilemeye hak kazananlara ise Tuval Hediye edilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Başvuru Tarih: 05 Ekim 2020 Pazartesi günü – saat: 09.00
Son Katılım Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma günü – saat: 16.00
Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 25 / 26 Ekim Pazar / Pazartesi 2020
Sonuç Bildirim Tarihi: 29 Ekim 2020
Ödül Takdimi: Başkanlıkça Duyurusu Yapılacaktır.
Sergi Tarihi: İlan Edilecektir.
Sonuçlar www.tuzla.bel.tr adresinden duyurulacaktır.
TELİF HAKKI:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimler geri silme ve iade edilmeyecektir, baskı
ve kopyaları, bütün telif haklarıyla Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem
görecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul,
beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu
beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve
her türlü kazanımları geri alınır.
Tuzla Belediye Başkanlığı, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan resimlerin orijinalini ve
üzerinde değişiklik yapılmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde
ayrıca resim, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma
ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, resim sahibinin ismi
ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm telif haklarına sahip
olacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI:
Taha DURMAZ Tel: 444 09 06 / 3207 (Dahili) e-posta: ksm@tuzla.bel.tr
KURUM ADRESİ:
Tuzla Belediye Başkanlığı, Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No: 17 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 444 09 06 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(Başvurular elektronik ortamdan yapılacaktır. Kurum adresi bilgi amaçlıdır.)

Şartname ve Başvuru linkine Tuzla Belediye Başkanlığı web sitesi www.tuzla.bel.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

