
 
 
 

 

8. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması  
Şartname 

 
KalDer Bursa Şubesi ve Anadolu Karikatürcüler Derneği iş birliğinde; 26 Mayıs 2022 tarihlerinde 
Bursa’da gerçekleştirilecek olan 19. Kalite ve Başarı Sempozyumu kapsamında, 8. KalDer Bursa 
Uluslararası Karikatür Yarışması düzenlenecektir. 
 

1. Yarışma konusu: “BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ” 
 

Günü tek başına kurtarmak mı? Geleceğe birlikte yürümek mi? 
Dünyamızın karşı karşıya bulunduğu risklerin sorumluluğu hükümetleri olduğu kadar özel 
sektörü, Sivil Toplum Kuruluşları ve akademileri de ilgilendiriyor. İlgi alanının diğer yanında 
toplum var. 
 
Hiçbir şeyin eskisi olmadığı açık.  
Salgının getirdiği etkiler arasında işin ekonomik boyutu da var.  
 
Yaşamın döngüsüne baktığımızda; iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik sorunlar getireceği 
uyarıları var.   
 
Uzun vadeli hedeflerle çalışan iş dünyası, artık bir sonraki yılın hedefleri için belirsizlik içerisinde. 
Bir yandan yılların birikimini korumak, diğer yandan günün getirdikleri ile var olmaya çalışmak.  
 
Bu gidiş ile ne olacak?  
‘Amaçlarda birlik, ortak ilkeler’ oluşturmak, uygulamak insanlığın ve yaşam döngüsünün çıkış 
noktası. Sadece bugünü yaşamak için değil, geleceğe birlikte varmak için yarışmamızı “Birlikte 
Güçlüyüz, Birlikte Başaracağız” konusu ile düzenliyoruz. 
 

2. Yarışmaya son başvuru tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 
 

3. Yarışma uluslararası kapsamda olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır. 
 

4. Katılım: En fazla üç karikatür, e-posta ile 300 dpi jpg formatında bursa@kalder.org 
adresine gönderilecektir. 
 

5. Gönderilen karikatürler yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış 
olmalıdır. Çalıntı ve benzerlik tespiti için gönderilen karikatürler 
www.facebook.com/kalder.bursa sosyal medya hesabında yayınlanacaktır. Yayının 
başlangıç ve bitiş günü daha sonra duyurulacaktır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak 
itirazlar dikkate alınmayacaktır.   
 

mailto:bursa@kalder.org
http://www.facebook.com/kalder.bursa


6. Yarışmaya gönderilen karikatürler KalDer’in organizasyonlarında (afiş, kitap, albüm, 
kartpostal, broşür, davetiye, sergi vb) basılıp kullanılabilecek, internet ortamında 
yayınlanabilecektir. Eserlerden birisi 26 Nisan 2022 tarihinde Bursa’da düzenlenecek olan 
19. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ana görseli olarak kullanılabilecektir.  Bunun dışında 
tüm yayın hakları eser sahibine aittir. Yarışmaya eser gönderen sanatçı bu şartları kabul 
etmiş sayılır.  
 

7. Kategoriler (Hangi kategori için başvuru yapıldığı formda belirtilmelidir) 
 

1. Yetişkinler Kategorisi (17 yaş ve üzeri) 
Ödüller: 
- Birincilik Ödülü 6.000 TL ve plaket 
- İkincilik Ödülü 4.000 TL ve plaket 
- Üçüncülük Ödülü 2.000 TL ve plaket 
- Üç adet mansiyon plaketi 
- Anadolu Karikatürcüler Derneği Özel ödülü (plaket) 

 
2. Gençler Kategorisi (16 yaş ve altı) 
Ödüller: 
- 5 adet başarı sertifikası  
- 15 adet finalist katılım sertifikası 

 
Açıklama: Ödül kazanan sanatçılara para ödülü ve plaketleri 2022 Mart ayı içerisinde 
gönderilecektir. Yurtdışındaki sanatçıların ödemeleri, bankadan ödemenin yapıldığı güne ait 
döviz kuru dikkate alınarak dolar üzerinden yapılacaktır. 
 

8. Sonuçlar 7 Şubat 2022 Pazartesi günü www.facebook.com/kalder.bursa  sosyal medya 
hesabından açıklanacaktır. 

 
Jüri Üyeleri; 

- Ahmet Aykanat (Türkiye)   Karikatürist 
- Mehmet Kahraman (Türkiye)   Karikatürist 
- Mehmet Zeber (Türkiye)   Karikatürist 
- Halit Kurtulmuş (Türkiye)   Karikatürist 
- Alla Georgieva (Bulgaristan)   Karikatürist 
- Alireza Pakdel (İran)    Karikatürist 
- Olga Güler (Türkiye)    Karikatürist 
- Emin Direkçi (Türkiye)    KalDer Bursa   
- Kutlu Şahin (Türkiye)    KalDer Bursa   
- Aykan Kurkur (Türkiye)    KalDer Bursa   
- Arzu Özel (Türkiye)    KalDer Bursa   

 
Organizasyon Sorumlusu: Arzu Özel 
 
Eserlerin gönderileceği e-posta: bursa@kalder.org  
 
İletişim bilgileri:  
Tel: 0224 241 60 10 KalDer Bursa Şubesi (Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi) 
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