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Türk-Amerikan Derneği ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi iş birliği ile bu yıl yirmi 

üçüncüsü düzenlenecek olan resim yarışması, Türkiye çapında birçok ilk ve orta öğretim okulu 
öğrencisinin ilgisini çekmektedir. Yine “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kapsamında 
düzenlenecek olan yarışmanın bu yılki konusu “CUMHURİYET’İN 100. YILI” olarak 
belirlenmiştir. 
   

Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle 
çocuklarımızın resim alanındaki başarılı çalışmalarının gelecek nesillere aktarılmasını desteklemek 
amacıyla, Türk Amerikan Derneği ve kısıtlı imkanlara sahip birçok çocuğun hayallerini 
gerçekleştirmeye çalışan UNICEF Türkiye Milli Komitesi, yarışmaya katılacak çocukların bu yıl 
Cumhuriyet’imizin onlar için önemini diledikleri gibi resmetmelerini arzu etmekte ve bu sayede 
içlerinde yeşerttikleri ülke sevgisini resimleri aracılığıyla göstermelerini dilemektedir. 
 

Yarışmaya katılmak isteyen okulların her yaş grubu için en fazla 20 resim ile yarışmaya 
katılmaları önemle rica olunur. 20 resimden fazla resim ile katılan okullar diskalifiye 
olacaktır. 
 

Bu yıl da bir jüri tarafından değerlendirilecek olan resimler arasından sergilenmeye değer 
toplam 50 resim (5-6, 7-10 yaş ve 11-14 yaş olarak üç kategoride değerlendirilecektir) 
26-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Türk-Amerikan Derneği Emin Hekimgil Sanat Galerisi’nde 
sergilenecektir. Her yaş grubunda ödül kazananların yanı sıra, resimleri sergilenmeye değer 
görülen diğer öğrencilerimize de sertifikaları ve küçük hediye paketleri, 26 Nisan 2023 
Çarşamba günü saat 18:30da Türk Amerikan Derneği binasında düzenlenecek bir ödül töreni 
ile Türk Amerikan Derneği, UNICEF Türkiye Milli Komitesi yetkilileri ve jüri üyeleri tarafından 
takdim edilecektir. Yarışma sonuçları bu tarihe kadar Türk Amerikan Derneği web sitesinden 
(www.taa-ankara.org.tr) duyurulacaktır. 
 

Dereceye giren resimlerin hiçbir şekilde Türk Amerikan Derneği veya UNICEF Türkiye Milli 
Komitesi tarafından başka amaçlara yönelik kullanılması söz konusu olmayıp yollanan resimler 
geri iade edilmez. Her resmin arkasına ekte sunulan formun EKSİKSİZ doldurularak 
yapıştırılması ve öğrencilerin yaşlarının özellikle belirtilmesi önemle rica olunur.  
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 

Dilek Dengizek Ersanal                   Alanor Olalı 
     Genel Müdür                    Başkan Danışmanı 

       Türk-Amerikan Derneği            UNICEF Türkiye Milli Komitesi 
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ÖĞRENCİNİN 
 

* ADI VE SOYADI :____________________________________  
 

*DOĞUM TARİHİ :____________________________________ (mutlaka yazılmalıdır) 
 

*YAŞI   :____________________________________ (sınıf ve yaşı mutlaka yazılmalıdır ) 
 

OKULU   :____________________________________  
 

EV TELEFONU  :____________________________________ 
 

ADRESİ  :____________________________________ 
    ____________________________________ 

VELİSİNİN  
 

ADI VE SOYADI :____________________________________ 
 

TELEFON  :_______________________CEP: __________________ 
 

E-MAIL   : _____________________________________________ 
 
İMZA   : 
 

Not: Resimler teslim alındıktan sonra formlar kontrol edilecek ve velisinin imzası, açıkça yaşı 
veya diğer bilgileri olmayan çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Öğrencinin sınıfı ve yaşı tam 
olarak yazılmalıdır. 

YARIŞMA KOŞULLARI 
 

1.  Yarışmaya 5-6, 7-10 ve 11-14 yaş grubundaki tüm anaokulu, ilk ve orta öğretim 
öğrencileri katılabilir. 

2. Konu adı: “CUMHURİYET’İN 100. YILI” 
3. Boyut: 35 x 50 - 25 x 35 
4. Teknik: Pastel, guaj, suluboya, kolaj, karışık teknik 
5. Yaş gurubu: 5-6, 7-10  ve 11-14 (3 yaş grubu vardır) 
6. Her çalışma siyah fon kartonuyla paspartu yapılmalıdır. 
7. Çalışmanın arka sağ alt köşesine bu form EKSİKSİZ doldurularak 

yapıştırılmalıdır. Yaş (yıl ve sınıf) açıkça yazılmalıdır. 
8. Çalışmalar 16 Nisan 2023, saat 16:00'a kadar Cinnah Caddesi 20, Kavaklıdere / 

Ankara adresindeki Türk-Amerikan Derneği'ne teslim edilmelidir. 
Not:    Yukarıda sunulan şartlara uymayan resimler yarışmaya dahil edilmeyecektir. 
 


