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● Bu şartname örneği; Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi hükümlerine göre 

hazırlanmıştır. 

● Tüm sosyal etkinlikleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup 44 bölümden ibarettir. 

● Kontrol kolaylığı sağlaması açısından; etkinlikle ilgili olmayan bölümler kesinlikle silinmemelidir. 

● Etkinlik ile ilgili tüm hususlar burada yer almalıdır.  

● Yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak kaydıyla içerik düzenlemesi kurumlar tarafından yapılacaktır. 

● Ayrıca başka bir form kullanılmamalıdır. 

● Bu şartname örneğine göre kurumlar tarafından hazırlanacak şartnamelerin tüm sorumluluğu 

hazırlayan kurumlara aittir. 

1. Yarışma Türü Çevrim içi Ulusal Resim Yarışmasıdır. 

2. Yarışma Konusu Yarışmanın ana konusu ‘TOPRAK’ olarak belirlenmiştir.  

Toprakla alakalı dört alt tema belirlenmiş olup, çocuklardan bu 

temalardan birini seçerek resmetmeleri beklenmektedir.  

Tema 1:  TOPRAKSIZ OLMAZ. 

 Ya Toprak Olmazsa!  

Toprağın önemini resimlerinle herkese göster. 

Anahtar Kavramlar: Toprağın önemi, gelecek, toprağı tehdit eden 

unsurlar, toprağın kirlenmesi, toprağın korunması, iklim 

Tema 2: TOPRAKTAN GELENLER 

Sağım Solum Önüm Arkam Her Yer Toprak!  

Haydi toprağın cömertliğini çiz. 

Anahtar Kavramlar: Toprağın sundukları, tarım, bereket, topraktan elde 

edilen her şey, teşekkür. 

Tema 3: TOPRAKTAKİ MACERA 

Hayatın Ta Kendisi!   

Her zerresi yaşam dolu topraktaki sonsuz macerayı resmet. 

Anahtar Kavramlar: Ekosistem, yaşam, toprağın altında ve üstünde 

yaşayanlar, döngü, denge, dönüşüm, enerji. 

Tema 4: TOPRAK VE MEDENİYET 

Bizi Biz Yapan Toprak! 

İnsan toprağa şekil veriyor, toprak da kültüre.  

Ne çizeceksin? 

Anahtar Kavramlar: Günlük yaşamda toprak, toprak evler, çanak çömlek, 

arkeoloji, sanat, seramik, çini, cam, kültür, uygarlık, gelişmişlik. 

3. Yarışma Amacı •Ülkemizde çocuk sanatına dikkat çekmek ve çocuk sanatçıların fark 

edilmesini sağlamak 

•Projenin duyurulması, ödüllendirme, değerlendirme, sonuç bildirme gibi 

tüm süreçlerde pedagojik yaklaşımları esas alarak nitelikli bir yarışma 

ortaya koymak ve ülkemizde yapılan resim yarışmalarına örnek teşkil 

etmek 

•Çocukların çalışmalarının, geliştirmiş olduğumuz teknolojik alt yapıyı 

kullanarak uzman bir ekip tarafından çok yönlü olarak 

değerlendirilmesine ve bireyselleştirilmiş geri bildirim almalarına olanak 

sunmak  
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•Çocukların dünyada, çevrelerinde ve iç dünyalarında olup bitenleri 

gözlemlemelerine ve anlamlandırmalarına vesile   olmak 

•Belirli bir temanın farklı yönleriyle incelenmesi suretiyle çocukların 

farklı bakış açıları geliştirme, çok boyutlu düşünebilme, çıkarım yapma 

ve çözüm bulma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak 

•Çocukların zihinsel hazırlık süreci sonrası duygu, düşünce ve hayallerini 

çizim yoluyla dışa aktarmalarını sağlamak    

•Çocukların hayal güçlerini ve üretkenliklerini ortaya koydukları 

çalışmalarını sunmaları için imkân oluşturmak 

•Toplumsal hayattan bireysel yaşama, oradan iç dünyamıza uzanan 

değişikliklerin çocuklarda yarattığı etkiyi görebilmek. 

4. Yarışma Kapsamı ve 

Katılımcılar 

Yarışma Türkçe dilde olup Türkiye geneli anaokulu, ilkokul ve ortaokul 

öğrencilerini kapsayacaktır. Katılımcı sayı sınırlaması yoktur. 

5. Davet Edilen Okullar (İl ve 

İlçe Adıyla Birlikte) 

Türkiye geneli düzeyde olup ülke genelindeki tüm anaokulu, ilkokul ve 

ortaokul öğrencileri, özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere 

yöneliktir.   

6. Danışman Öğretmene İlişkin 

Hususlar 

Sanat Direktörü: Betül TEKİNER, Projenin Yöneticisi. 

Jüri Başkanı: Cemal TOY, Ressam, Sanat Eğitmeni  

Jüri Üyesi: Emine CORDUK, Sanat Eğitmeni  

Jüri Üyesi: Güliz GERDAN, Görsel Tasarımcı, Eğitimci  

Jüri Üyesi: Nesibe DURMUŞ, Minyatür Sanatçısı 

7. Genel Katılım Şartları ● Eserlere paspartu yapılmamalı ve çerçeveletilmemelidir.   

● Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi 

bir şekilde ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış 

olması gereklidir.   

● Son teslim tarihinden sonra başvuru formu yayından 

kaldırılacaktır.   

● Katılımcılar, yarışmaya sadece bir adet eser ile katılabilir. 

● Yarışmaya katılacak eserler “Toprak” temalı resim yarışması 

içeriğiyle ilişkili olmalıdır.   

● Yarışmaya katılacak eserler, yarışmacının tamamen kendisi 

tarafından yapılmalı, alıntı olmamalı ve üçüncü şahısların başta fikri ve 

yasal haklarını ihlal etmemelidir.   

Yarışma başvurularının kabulü ve eserlerin gönderimi ilk aşamada dijital 

ortamda ve sadece web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.   

● Başvurular, https://yarisma.hercev.org adresinden ve 

www.hercev.org adresindeki ‘’BAŞVUR’’ butonu ile açılan formun 

eksiksiz ve doğru olarak doldurulması ve eserin JPEG dosyası olarak 

(Tercihen taratılmış olarak) form ekine yüklenmesi suretiyle yapılacaktır.  

● Tüm başvurularda, yarışmaya katılacak öğrencinin velisi 

tarafından doldurulmuş muvafakatnamenin ilgili alana yüklenmesi 

gerekmektedir. 

● Eserler 25 x 35 cm, 35 x 50 cm, 50 x 70 cm ebatlarındaki beyaz 

resim kağıtlarından herhangi birine çalışılmalıdır.  

● Başvurular en geç 9 Mayıs 2022 Pazar ve saat 23:59’a kadar 

yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate 

alınmayacaktır.   
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● Resimler belirlenmiş olan yarışma temaları üzerinden serbest 

çizim tekniği ile yapılacaktır. 

 

8. Mevzuata Uygunluk Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel 

ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 

24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta 

olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır. 

9. Ücret Durumu Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden 

düzenlenecektir. 

10. Eğitim ve Öğretim Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim 

aksatılmadan yapılacaktır. 

11. Gönüllülük Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır. 

12. Veli Muvafakati Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile 

alınacaktır.  

Öğrenci velisi tarafından imzalanmış "EK-II, Engelli Katılımcılar için 

Veli İzin Belgesi” 

13. Katılımcılardan İstenenler ● Öğrenci velisi tarafından imzalanmış " EK-I, Veli İzin Belgesi". 

● Öğrenci velisi tarafından imzalanmış "EK-II, Engelli Katılımcılar için 

Veli İzin Belgesi” 

● Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “EK-III Açık Rıza Onayı". 

● Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-IV, Katılım Formu ve 

Taahhütname”. 

● Dereceye giren 45 katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı.  

14. Eserlerin, Nereye ve Nasıl 

Gönderileceği? 

Başvurular, https://yarisma.hercev.org adresinden ve www.hercev.org 

adresindeki ‘’BAŞVUR’’ butonu ile açılan başvuru formunun eksiksiz ve 

doğru olarak doldurulması ve eserin JPEG dosyası olarak (Tercihen 

taratılmış olarak) form ekine yüklenmesi suretiyle HERÇEV’e gönderimi 

sağlanacaktır. 

15. EK-I, EK-II, EK-III ve Ek-

IV'ün, Nereye ve Nasıl 

Gönderileceği? 

Tüm başvurularda, yarışmaya katılacak öğrencinin velisi tarafından 

doldurulmuş izin belgesi ve taahhütnamelerin başvuru sayfasındaki ilgili 

alana yüklenmesi gerekmektedir. Bu izin belgeleri doğrudan HERÇEV’e 

ulaşacaktır. 

16. İzin Süresi 2022 bahar dönemi eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır. 

17. Pedagojik Esaslara Uygunluk Başvuruya eklenen her türlü materyal öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, 

istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygundur. 

18. Reklam ve Tanıtım Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana 

çıkaran ifade ve ögelere yer verilmeyecektir. 3. Ulusal HERÇEV Resim 

Yarışması duyuru ve sonuçları, HERÇEV Youtube hesabı, sosyal medya 

hesapları ve resmî web sitesinde, yarışması kapsamında hazırlanan tanıtım 

videosu, TRT EBA TV ve HERÇEV Youtube hesabı, sosyal medya 

hesapları ve resmî web sitesinde yayınlanacaktır.  

19. Kişisel Veriler ● Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcıların / öğrenci velilerinin açık 

rıza onayı (EK-III form ile istenecektir.) alınmadan kişisel verileri 

istenmeyecektir. 
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● Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen 

hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere 

verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir. 

20. Engellilerin Etkinliğe 

Erişimine İlişkin Bilgiler 

●  Etkinliğimiz çevrim içi olacaktır ve engelli öğrenciler aileleri 

gözetiminde etkinliklere katılacaklardır. Dolayısıyla güven esaslı bir 

ortamda çalışmalarını, ailelerinden ve gerekli durumlarda 

öğretmenlerinden destek alarak gerçekleştireceklerdir. 

● Engelli öğrenciler için etkinliği düzenleyen 

kişi/kurum/kuruluşlar; engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, 

kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayarak ve 

eğitimlere ailelerinde katılmasına izin ve destek verilerek, ailelerin 

çocuklarına resim yapmaları konusunda yol gösterici yardımları söz 

konusu olacaktır. 

21. Sponsorluk Durumu Yarışma kapsamında hiçbir sponsor bulunmamaktadır. Tüm harcamalar 

HERÇEV tarafından finanse edilmektedir. 

22. Telif Hakkı ● Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine 

ait olup, eser sahibinin izni olmaksızın basılmayacak, 

yayımlanmayacak, paylaşılmayacak ve sergilenmeyecektir 

● Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir. 

● Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren birim veya 

kurumumuz bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.  

23. http://ayse.meb.gov.tr 

Adresine Bilgilerin Girildiği 

Tarih 

02.02.2022 

24. Başvuru Başlama Tarihi 21.03.2022 

25. Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati 09.05.2022 -  23:59 

26. Başvuru Yeri  Yarışmacılar, HERÇEV web sitesi üzerinden, 

https://yarisma.hercev.org/index.php linki üzerindeki formu doldurarak 

başvuru yapabileceklerdir. 

27. Başvuru Usulü Çevrim içi başvuru. 

28. Sonuçların Açıklanacağı 

Tarih 
23.05.2022 

29. Sonuçların Açıklanacağı Yer Sonuçlar, 23 Mayıs 2022 Cuma tarihinde 

https://yarisma.hercev.org/sonuc-sorgulama adresinden 

öğrenilebilecektir.  

30. Yarışma Sonuçlarına İtirazın 

Nasıl Yapılacağı? 

Yarışma sonuçları açıklandıktan sonra 3 gün içerisinde, yarışmacılar 

HERÇEV web sitesi üzerindeki mail adresine gerekçe sunarak itirazda 

bulunabilecektir. Jüri tarafından değerlendirmeye alınan itirazlar 1 hafta 

süre sonunda gerekli görülen açıklamalar ve değerlendirmeler ile birlikte 

yarışmacıya mail gönderilerek açıklanacaktır. Her yarışmacı 1 kez itiraz 

hakkına sahiptir. 

31. Ödül Verilecek Kişiler ve 

Ödül Miktarı ile Özellikleri 

Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana 

çıkaran ödül verilmeyecektir.  

https://yarisma.hercev.org/index.php
https://yarisma.hercev.org/sonuc-sorgulama
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32. Ödüllerin Nasıl Verileceği? ● Yarışma sonunda en başarılı seçilen eserler dijital ve fiziki olmak 

üzere iki şekilde sergilenecektir.   

● Yarışmada, her sınıf düzeyi kendi içerisinde değerlendirilecek ve 

toplamda 9 kademe bulunacaktır. 

● Derecelendirme yapılmaksızın her kademeden en başarılı 5’er 

eser olmak üzere toplamda 45 eser sahibine başarı ödülü verilecektir. 

● Tüm katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir. 

● Dereceye giren 45 kişiye başarı belgesi düzenlenecektir. 

● Tüm katılımcılara teşekkür mektubu düzenlenecektir. 

 

Kazananlara verilecek ödüller aşağıdaki gibidir: 

● Sergileme Ödülü  
● Profesyonel Tablet Sulu Boya, 15 Renk 
● Suluboya Bloğu, 300gr 25x35 cm 
● Sulandırılabilir Boya Kalemi, 24 Renk  
● Akrilik Boya Seti, 60cc 12 Renk 
● Fırça Seti 15'li  
● Su Hazneli Fırça  
● Sanatçı Defteri ,13x21cm 140gr. 80Yp. 
● Teknik Çizim Kalemi, 0,5mm  
● Tuval, 30x40cm   
● Tohum Kesesi 
● Kitap 
● Ekosistem Kutu Oyunu 
● Herkadaş Çanta 

33. Ödül Töreni Tarihi ve Saati 11 – 19 Haziran 2022 tarihleri aralığında pandemi şartları göz önünde 

bulundurularak çocukların, sanatçıların, öğretmen ve velilerin yüz yüze 

buluşacağı bir sergi yapılacaktır. Bu sergi içerisinde 11 Haziran 2022 

Cumartesi günü, ödül töreni saat 11:00’de gerçekleşecektir. 

34. Ödül Töreni Yeri Ödül töreni için belediyelere ait seminer salonlarından ilgili tarihte müsait 

olanı tahsis edilecektir. Bununla ilgili olarak İstanbul Belediyelerinin 

faaliyet takvimi dikkate alınarak gerekli izinlerin süreç içerisinde alınmış 

olup Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirilmesi sağlanacaktır. 

35. Etkinlik Bütçesi ve Bütçe 

Kaynakları 

Proje HERÇEV tarafından finanse edilmektedir. 

36. İletişim Telefon 0552 646 24 05   

37. İletişim e-posta adresi info@hercev.org 

38. İletişim Adresi Kocatepe Mahallesi, Yağ İskelesi Caddesi No:35/59 34045, Bayrampaşa, 

İstanbul 

39. İnternet Sayfası (Varsa) www.hercev.org 

40. Sosyal Medya Hesabı (Varsa) https://www.instagram.com/hercocugaegitim/ 

https://www.facebook.com/hercocugaegitimvakfi 

https://twitter.com/home 

https://www.youtube.com/channel/UC1VH1j3DLYfEJ2oUFiNdL9A  

41. Yarışma Şartları ● Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir 

yayın grubuna gönderilmiş olduğu saptanan eserler ödül kazanmış olsalar 

dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.   

https://www.instagram.com/hercocugaegitim/
https://www.facebook.com/hercocugaegitimvakfi
https://twitter.com/home
https://www.youtube.com/channel/UC1VH1j3DLYfEJ2oUFiNdL9A
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● HERÇEV yönetim kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları 

ile jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamayacaktır.   

● Ödüller, HERÇEV tarafından eser sahiplerinin başvuru sırasında 

belirtmiş oldukları adreslere gönderilecektir.   

● Katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet 

erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük 

olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) 

oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim 

vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı 

HERÇEV sorumluluk kabul etmemektedir. 

42. Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme yapılacağı temel ölçütler şöyledir:    

• Konuya Uygunluk  

• Kompozisyon Yeteneği   

• Kreatif Düşünme ve Özgünlük  

• Sayfanın Tamamını Boyamış Olma 

• Renkleri Kullanabilme Becerisi 

Bununla birlikte kısa listeye alınan eserler;  

• Sanatsal biçim ve tarz 

• Duygusal dışavurum 

• Kurgu ve içerik 

• Beceriler ve geliştirilmesi gereken yönler  

bakımlarından puan verilmeksizin değerlendirilecek ve eser sahiplerine 

geri bildirimde bulunulacaktır. 

43. Değerlendirme Komisyonu Jüri Başkanı: Cemal TOY, Ressam, Sanat Eğitmeni  

Jüri Üyesi: Emine CORDUK, Sanat Eğitmeni  

Jüri Üyesi: Güliz GERDAN, Görsel Tasarımcı, Eğitimci  

Jüri Üyesi: Nesibe DURMUŞ, Minyatür Sanatçısı 

44. Yarışma Aşamaları/Tarihleri Yarışma Aşamaları  

1. Aşama Yarışma Duyuru ve Başvuru süreci: 21 Mart – 9 Mayıs 2022 

2. Aşama Başvuru Değerlendirme Süreci: 10 Mayıs –10 Haziran 2022 

3. Aşama Yarışma Kapanış, Sergi ve Ödül Töreni Süreci: 11 Haziran-19 
Haziran 2022 

Her sayfanın ayrı ayrı imzalanması unutulmamalıdır. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


