
Açık Çağrı 

Resim Yarışması 

Son Başvuru Tarihi: 9 Eylül 2022 

 

 

Kültür Teknik Komitesi, 11-14 yaşları arasındaki gençleri listede yer alan kültürel miras 

eserlerinden birinden ilham alan bir yaratıcı resim yarışmasına katılmaya davet eden bir açık 

çağrıda bulunuyor!  

 

Yarışmaya nasıl katılabilirim? 

 

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, yaratıcılıklarını kullanarak bir hikâyeye arka plan veya 

sahne olacak şekilde, Kıbrıs adasında yer alan bir kültürel miras eserinden (bakınız 

aşağıdaki liste) esinlenen bir resim çizmeleri gerekiyor.  

 

Kağıt üzerinde yapılacak resimlerin en az A4 ebadında (21 x 29.7 cm) olması ve A3 ebadını 

(29.7 x 42 cm) aşmaması gerekiyor. 

 

Dijital resimler de kabul edilecektir (en az 300 dpi çözünürlüğünde olmak kaydıyla). 

 

A4 29.7 x 21.0 cm              3508 x 2480 piksel 

A3 42.0 x 29.7 cm    4961 x 3508 piksel 

 

 

Kültürel miras eserlerinin listesi ile her bir eserin fotoğrafını ve geçmişine dair bilgiyi aşağıda 

bulabilirsiniz. 

 

Alfabetik sıralı Kültürel Miras Eserleri listesi: 

1. Apostolos Andreas Manastırı                        Karpaz 

2. Bellapais Manastırı                                        Girne 

3. Bedesten                                                         Lefkoşa  

4. Büyük Han                                                      Lefkoşa 

5. Mağusa Kapısı                                             Lefkoşa 

6. Sur içinde yer alan 2 eski fıskiye                  Lefkoşa 

7. Hala Sultan Tekkesi                                       Larnaka 

8. Hamam (Hasan Ağa yakınındaki)                  Baf 

9. Kasteliotissa Tophanesi             Lefkoşa 

10. Koloş Kalesi                                                Limasol 

11. Girne Kalesi                                               Girne 

12. Larnaka Kalesi                                               Larnaka 

13. Limasol Kalesi                                              Limasol 

14. Tophane                                                          Mağusa 

15. Eski St. George kilisesi                                   Koruçam 

16. Ömeriye Hamamı                                           Lefkoşa 



17. Othello Kalesi                                                Mağusa 

18. Baf Kalesi                                                 Baf 

19. St. Hilarion Kalesi                                          Girne 

20. Kral Mezarları                                                 Baf 

21. Tuzla Camii                                              Larnaka 

22. Venedik Surları                                             Mağusa 

 

Yarışmaya katılım ücretsizdir.  

 

Bu Açık Çağrının amacı nedir?  

 

- 11-14 yaş arası çocukların kültür ve tarih mirasıyla temas etmesini sağlamak 

 

- Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk çocuklar arasındaki iletişimi teşvik etmek 

 

- Yaratıcı becerilerini sergilemeleri için çocukları teşvik etmek 

 

- Kıbrıs adasının kültürel miras alanlarını kayda geçirmeye yönelik yaratıcı ve sanatsal 

yöntemler kullanan resimlerden oluşan kalıcı kaynaklar oluşturmak 

 

- Yaratıcı çocuk ve gençler vasıtasıyla Kıbrıs’ın kültürel miras alanlarını sergilemek  

 

Kimler başvurabilir? 

 

- Kıbrıslı Türk veya Kıbrıslı Rum çocuklar başvuruda bulunabilir. 

- Başvuru sahipleri 11-14 yaşları arasında olmalıdır. 

 

Katılım kuralları 

 

- Her bir başvuru sahibi yarışmaya en fazla 2 resimle katılabilir. 

 

- Resmin konusu olarak seçilen kültürel miras alanı başvuruda belirtilmelidir.  

 

- Kültürel miras alanı, yukarıda yer alan listeden seçilmelidir. 

 

- Resimlerde seçilen alana yer verilmelidir. Yaratıcılığınızı konuşturun!  

 

- Tüm başvurular, başvuru sahibinin adı ile doğum tarihini içermeli ve e-posta ile 

drawingcompetition.cy@undp.org adresine gönderilmelidir. E-posta ekinin dosya 

boyutu 35 MB’yi aşmamalıdır. 

 

- Eserin herhangi bir kısmında yetişkinlerden yardım alınamaz.  

 

- Son başvuru tarihinden sonra başvuru kabul edilmeyecektir.  



 

Kazananlar nasıl seçilecek? 

 

Kazanan resimlerin seçimi 2 Kültür Teknik Komitesi üyesi (1 Kıbrıslı Rum ve 1 Kıbrıslı 

Türk), 2 harici Kıbrıslı Rum uzman, 2 harici Kıbrıslı Türk uzman ve BM tarafından 

belirlenen bir kişiden oluşan 7 üyeli bir jüri tarafından gerçekleştirilecektir.  

 

Ödüller nelerdir?   

 

Toplamda 6 ödül verilecektir. 

Kazanan eserlere, sanatla ilgili internet sitelerine üyelik/bilgisayar programı ve/veya müze 

kartları ya da benzer ödüller (online kurs/seminerler) verilecektir.  

 

Peki ya sorularım varsa? 

 

- Herhangi bir sorunuz varsa ya da bir sorun yaşıyorsanız, lütfen 

drawingcompetition.cy@undp.org adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz. 

Size en kısa sürece yanıt vereceğiz! 
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