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BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, PROJE TANIMI ve KAPSAM
Amaç
Bu şartnamenin amacı; ülkemizde önemli bir sorun olarak ortaya çıkan çevre kirliliği neticesinde
öğrencilere Çevre Bilinci kazandırmak, Sıfır Atık konusunda farkındalık yaratmak ve Atık Ayrıştırımı
konusunun hayati önemi üzerine bilinçlenmelerini sağlamak.

Proje Tanımı
Mezitli Belediyesi’nin yürütmüş olduğu “Sıfır Atık, Atık Ayrıştırımı ve Çevre Bilinci Projesi” kapsamında
TEMA VAKFI Mersin Temsilciliği ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçe genelindeki her
okuldan birer öğretmenin katılımı ile TEMA VAKFI Mersin Temsilciliği öncülüğünde Eğitmen Eğitimleri
gerçekleştirilmiştir. Yapılan Eğitmen Eğitimleri neticesinde katılımcıların edindikleri bilgi ve
dökümanları kendi kurumlarındaki diğer öğretmenler ile paylaşarak öğrencilerine aktarması
istenilmiştir. Dört hafta boyunca öğrenciler ile yapılan Sıfır Atık, Çevre Bilinci ve Atık Ayrıştırımı
konularındaki bilgilendirmeler sonunda öğrencilerin bu konuda farkındalıklarının artırılması ve
motivasyonlarının sağlanması için öğrenciler arası öykü ve dijital afiş yarışması planlanmıştır.

Kapsam
Bu şartname; Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi/özel okullarda öğrenim gören
öğrencilerin “Sıfır Atık, Atık Ayrıştırımı ve Çevre Bilinci Projesi” Öğrenciler Arası Öykü ve Dijital Afiş
Yarışmasına katılımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA ESASLARI

“Sıfır Atık, Atık Ayrıştırımı ve Çevre Bilinci Projesi” Öğrenciler Arası Öykü ve Dijital Afiş Yarışması’na
ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.
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•

•
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•
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23.02.2022 tarihinde Mezitli ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere yarışma çağrısında
bulunulması,
06.03.2022 tarihine kadar yarışmaya başvuruların alınması (Öğrenciler yarışmaya öykü ve
dijital afiş kategorilerinde katılabileceklerdir. Yazdıkları öyküleri ve hazırladıkları dijital afişleri
mezitliprojeleri@gmail adresine mail olarak göndereceklerdir.)
İki ayrı kategoride alınan bütün başvurular kademelere göre değerlendirilip her kademe kendi
arasında yarışacaktır. Bu nedenle;
-yarışmaya katılan ilkokul kademesinden öykü kategorisinde bir birinci, dijital afiş
kategorisinde bir birinci,
-yarışmaya katılan ortaokul kademesinden öykü kategorisinde bir birinci, dijital afiş
kategorisinde bir birinci,
- yarışmaya katılan lise kademesinden öykü kategorisinde bir birinci, dijital afiş kategorisinde
bir birinci,
olacak şekilde 6 öğrenci ödüllendirilecektir.
08.03.2022 tarihinde başvuruların öykü kategorisinde ilk elemeyi geçen İlkokul seviyesinden
10, Ortaokul seviyesinden 10, Lise seviyesinden 10 olmak üzere toplam 30 öykünün İpek
Ongun ve Defne Ongun Müminoğlu tarafından değerlendirilmek üzere gönderilmesi,
08.04.2022 tarihine kadar değerlendirmeyi yapan İpek Ongun ve Defne Ongun Müminoğlu
tarafından Öykü kategorisindeki her kademe birincilerinin belirlenmiş olması,
08.04.2022 tarihine kadar Dijital Afiş kategorilerinde yapılan başvuruların Mezitli İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon üyelerince değerlendirilip her kademe
birincilerinin belirlenmiş olması,
15.04.2022 tarihinde birinci olan öğrencilerin ilan edilmesi, ve kazanan öykü ve dijital afiş’in
öğrenci isimleriyle birlikte billboardlarda yayınlanması,
23.04.2022 tarihinde Mezitli Belediyesinin düzenleyeceği ödül töreninde her kategori ve
seviyeden birinci olan 6 öğrenciye MEDIA MARKT ve DECATHLON mağazalarında kullanılmak
üzere hediye çeki ve DEĞER AKADEMİ KURS MERKEZİ’nden iki aylık İngilizce Yaz Okulu
ödüllerinin verilmesi.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. DİJİTAL AFİŞ KATEGORİSİ
• Tasarlanacak olan dijital afişin tamamen dijital ortamda hazırlanması
gerekmektedir. El çizimi ile üretilmiş tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya gönderilen tasarımlar daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışma,
sergi vb katılmamış ve telif hakları devredilmemiş olmalıdır. Öğrenci tasarımı
tamamen özgün olmalıdır.
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•

•

•

Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve
firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
Tasarlanan afişler proje konusu, “Sıfır Atık ve Çevre Bilinci” ile tamamen uyumlu
ve ilgili olmalıdır. Projenin konusu dışında tasarlanan afişler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Tasarlanan afişler istenilen mail adresine PDF formatında, öğrenci
adı/soyadı/okulu yazılarak 06.03.2022 saat 17.00’ a kadar gönderilmelidir. . Bu
tarih ve saatten sonra gönderilen öyküler yarışmaya alınmayacaktır.
Bir öğrenci birden fazla afiş tasarımı ile yarışmaya katılabilir.

2. ÖYKÜ KATEGORİSİ
• Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda
dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da
tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde
yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin
tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu taahhüt eder. Yarışmaya katılan
katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar yarışma dışı
kalacaktır.
• Yarışmaya başvurulan Öykülerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin doğru
kullanımı ve imla hatalarına dikkat edilmelidir.
• Öykünün proje konusu, “Sıfır Atık ve Çevre Bilinci” ile tamamen uyumlu ve ilgili
olmalıdır. Projenin konusu dışında yazılan öyküler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
• Öykünün bir başlığı olmalıdır.
• Öyküler en fazla 400-500 kelime arasında olmalıdır. Kelime limitini aşan öyküler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Bir öğrenci birden fazla öykü ile başvuru yapabilir.
• Yazılan öyküler PDF formatında, altında öğrenci adı/soyadı/okulu yazılmış
şekilde istenilen mail adresine 06.03.2022 saat 17.00’ a kadar gönderilmelidir.
Bu tarih ve saatten sonra gönderilen öyküler yarışmaya alınmayacaktır.

