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"5IFIR ATIK YARI~MASI" 

~ARTNAME 

1- YARI~MANIN ADI 

'Slflr Atlk Yan~masl' 

2 - YARI~MANIN AMACI 

Slflr atlk projesinin tamtlml, degerlendirilebilen atlklann Glkemiz ekonomisine katklslm, 
~evreye kontrolsOz blrakllan atlklann dogaya verd@ zararlara iIi~kin OIke genelinde 6grencileri 
dO~Onmeye sevk etmek; ogrencilerin ~evreye ilgisini artlrmak, 6grencilerde ~evre bilinci olu~turmak 
ve farkmdahgl artlrmak yan~mamn temel ama~lanndandrr. 

3 - YARI~MANIN KAPSAMI 

3.1 t;evre ve Sehircilik Bakanlrgl Egitim ve Yaym Dairesi Ba~kanhgl ev sahipliginde TOrkiye 
genelinde dOzenlenen yan~ma; ilkokul, Ortaokul, Use ve Oniversite 6grencilerini 
kapsamaktadrr. 

3.2 Oniversite ve YO ksekokuI (Organ Ogretim, ikinci Ogretim ve A~rk 6gretim) ogrencileri 
yan~rnaya dahildir ancak KKTC Oniversiteleri He yOksek lisans ve doktora ogrencileri yan~maya 
dahil degildir. 

4 - YARI~MANIN KATEGORiLERi 

4.1 jlkokul 1-2 ve 3-4'OncO slmflar yan~mada birlikte degerlendirilecektir. Bu ya~ grubundaki 
ogrenciler safar atrk i1e ilgili resim kategorisinde yan~acaklardar. 

4.2 Ortaokul 5-6 ve 7-8'inci slmflar yan~mada birHkte degerlendirilecektir. Bu ya~ grubundaki 
ogrenciler slflr atlk ile ilgili resim ya da geri donu~tUrUlebilen malzemelerden yapllml~ 3 
boyutlu proje ca"~masl kategorisinde yan~acaklardlr. 

4.3 Use 9-10 ve 11-12'inci slmflar yan~mada birlikte degerlendirilecektir. Bu ya~ grubundaki 
ogrenciler slflr atrk ile ilgili fotograf, karikatOr ya da geri donO~tUrO\ebilen malzemelerden 
yaprlmr~ 3 boyutlu proje kategorisinde yarr~acaklardar. 

4.4 Oniversite ogrencileri kategorisinde; slmf, bolOm, lisans-onlisans aynml bulunmamaktadlr. 
Oniversite ogrencileri Fotograf, Kisa Film ve Proje (3 Boyutlu t;ah~ma) olmak Ozere toplam 3 
kategoride yan~acaklardlr. Kisa Film ve Fotograflann yan~maya katlhm ~artlanna m~kin 
detaylar ise yan~ma ~artnamesi i~erisinde yer almaktadlr. 

4.5 Yan~mamn gene! olarak konusu slflr atlk ve degerlendirilebilen atlklarm yeniden 
tasarlanarak farkh eserlerin ortaya konmasldlr. 
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5.. YARISMAYA KATILMA SEKLi VE YARISMANIN ESASLARI 

5.1 Yan~maya kabul edilecek eserlerin konusu, Slflr Atlk ile iIi~kili olacaktlr. 


5.2 Eserlerin olu~turulma sUrecinde kullamlacak teknik ve malzemeler serbestlir. 


5.3 Ogrenciler yan~maya bireysel katllabilecekleri gibi grup olarak da katllabilirler. Grup 

katlhmlannda ki~i slntrlamasl yoktur. 


5.4 Ba~ka yan~malara katllan eserler bu yan~maya katllamaz. 


5.5 Her ogrenci ya da grup yan~maya sadece bir eserle katllabilir. 


5.6 Yan~maya ba~vuru ucretsizdir. 


5.7 Yan~macllar, ba~vuruda bulunduklannda ~artnameyi imzalaml~ ve kabul etmi~ olur. 


5.8 Yan~maya katllacak eserler kesinlikle yardlm almmadan yapllmah, ba~ka bir eserden kopya 

edilmemelidir. 


5.9 Ogrencilerin velileri izin belgesini doldurmahdlr. 


5.10 Ba~vurular zorunlu degildir, yan~maya katlhmda gonOlliiliik esastrr. 


5.11 Yan~maya katllan eserler iade edilmeyecektir. 


5.12 Odlil sahipleri, duzenlenecek olan odlil gununde, kapalt zarf i~erisinde a~lklanacaktlr. 


OdUl almaya hak kazananlar ya da dereceye girenlerin bilgileri odlil gunu oncesinde herhangi 

bir verde payla~llmayacaktlr. 


5.13 Yan~ma dili TOrk~edir. 


6 - BASVURU SORECi 

6.1 Yan~maya katlhmj~in ogrenciler (i1kokul, Ortaokul, Lise) internet sitesinde 

(www.sifiratikyarismasi.com) yer alan Ba~vuru Formu ve Veli izin Belgesini eksiksiz 

doldurmahdlr. 


6.2 Yan~maya katllan ogrenciler (ilkokul, Ortaokul, Lise) yaptlklan eserleri Ba~vuru Formu ve 

Veli izin Belgesi ile birlikte slmf ogretmenlerine teslim etmelidir. 


6.3 Slntf ogretmenleri ogrencilerin bilgilerini kontrol etmeli, eksik bilgilerin tamamlClnmaSmJ 

saglamah ve eseri diger formlarla birlikte okul yoneticisine teslim etmelidir. 


6.4 Gonderilen eserlerin zarar gormemesi i~in gerekli onlemleri almak slmf ogretmenlerinin ve 

okul yonetimlerinin sorumlulugundadlr. 
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6.5 Okuli Yonetimi 1 ve 2'nd slmflardan; resim kategorisi ir;:in 1 eser, 3 ve 4'UneU Slmflardan; 
resim kategorisi ir;:in 1 eser, 5 ve 6'nel slnlflardan; resim kategorisi ir;:in 1 eser, 3 boyutlu proje 
ir;:in 1 eser, 7 ve g'inei slmflardan; resim kategorisi ir;:in 1 eser, 3 boyutlu proje ir;:in 1 eser, 9 ve 
10'uneu smlflardan; fotograf kategorisi ir;:in leser, afi~ kategorisi ir;:in 1 eser, 3 boyutlu proje 
ir;:in 1 eser, 11 ve 12'nci slmflardan; fotograf kategorisi ir;:in 1 eser, afi~ kategorisi ir;:in 1 eser, 3 
boyutlu proje ir;:in 1 eser gondereeekierdir. Eserler Okul Yonetimi tarafmdan a~agldaki adrese 
gonderileeektir. Adres: SIFIR ATIK YARISMASI, Klrkkonaklar Mahallesi 329. Cadde No:9/B, 
06610 tankaya/ANKARA 

6.6 Yan~maya katllaeak Oniversite ogreneileri internet sitesinde (www.sifiratikvarismasLeom) 
yer alan Ba~vuru Formunu eksiksiz olarak dolduraeak ve eserle birlikte belirtilen adrese 
yollayaeaktlr. Adres: SIFIR ATIK YARISMASI, Klrkkonaklar Mahallesi 329. Cadde No:9/B, 
06610 Cankaya/ ANKARA 

6.7 Katlltmellar ta~lma sUreeinde kaybolan, zamanmda ba~vuru adresine ula~mayan eserlerle 
ilgili hir;:bir hak, talep ve iddia edemez. 

6.8 Eserler zarar gormeyeeek bir bir;:imde ambalajlamp 02.05.2019 tarihi mesai bitimine kadar 
Uzerine liS IfIr Atlk Yan~masl" yazllarak posta yoluyla ba~vuru adresine ula~tlnlmahdlr. 

6.9 Yan~maya katllaeak fotograflar 02.05.2019 tarihine kadar internet adresine 
(www.sifiratikyarismasi.eom) yUklenmelidir. 

6.10 Eserferin takibi yan~mael tarafmdan yapllacaktlr. 

7 - YARISMA TAKViMi 

7.1 Yan~manm son katlhm tarihi 02.05.2019'dur. $artnamede yer alan son ba~vuru tarihi 
sonrasmda yapllan ba~vurulann ger;:erliligi bulunmamaktadlr. 

7.2 Gerekli gorUlmesi halinde, yan~ma ba~vuru sUresi, <;evre ve $ehireilik Bakanhgl tarafmdan 
uzatllabilir. 

g - DEGERlENDiRME 

8.1 ilkokull ve 2'nei smlflarm eserleri birlikte degeriendirileeektir. ilkokul3 ve 4'OncU smlflarm 
eserleri birlikte degerlendirilecektir. . Ortaokul 5 ve 6'nel smlflarm eserleri birlikte 
degeriendirileeektir. Ortaokul 7 ve g'inei slmflann eserleri birlikte degerlendirilecektir. lise 9 
ve 10'uneu slmflann eserleri birlikte degeriendirileeektir. lise 11 ve 12'nd slmflann eserleri 
birlikte degeriendirileeektir. 

8.2 On degerlendirme TUrkiye'nin koklU Universitelerinin akademisyenlerinden ve Qevre ve 
Sehircilik Bakanhgl ust yonetiminden, her kategori ir;:in 5 jUri uyesi tarafmdan yapllacaktlr. 

8.3 Juri degerlendirmesinde gizlilik esas alinaeaktlr. 
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8.4 Jurinin karan kesindir, itiraz edilemez, degi~tirilemez. 

8.S Yan~maya Ser;ici Kurul Oyelerinin ve r;;:evre ve $ehircilik Bakanhgl personellerinin birinci 

derece yakmlan katlhm saglayamaz. 

9 - OOOLLER 

Birincilik, ikincilik, Or;OncUlOk odOIU olmak Ozere her kategoride ayn ayn ur;er odUl verilecektir. 
aduller etkinlige te~rifleri hallnde; SaYIn Hammefendi Emine ERDOGAN, r;;:evre ve $ehircilik 
Bakam SayIn Murat KURUM ile Milli Egitim Bakam Saym Ziya SEL<;UK tarafmdan 22 MaYls 2019 
tarihinde dUzenlenecek toren/e takdim edilecektir. 

Eser sahiplerine verilecek odGlier a~gldaki gibidir. 

);> i1kokul ve Ortaokul: 
Birincilik adUm: DizGstU Bilgisayar ve Bisiklet 

ikincilik adOm: Tablet ve Bisiklet 
Or;UncO/Uk ado/U: Bisiklet 

);> Lise: 
Birincilik adUlU: 5.000 TL (be~ bin) degerinde hediye r;eki 
ikincilik adUm: 3.000 TL (ii~ bin) degerinde hediye ~eki 
Or;OncUlGk OdUlu: 2.000 TL (iki bin) degerinde hediye ~eki 

);> Oniversite: 
Birincilik adUm: 15.000 TL Para adOm 
ikincilik adO/G: 10.000 TL Para adOlQ 

O~UncGlGk ado/U: 5.000 TL Para adOm 

9.1 adUl miktan, grup ir;erisinde yer alan ogrencilere e~it olarak payla~tlnhr. adQle hak 
kazanan tum ogrencilere odemeler odOl torenini takip eden 60 i~ gOnO ir;inde veri/en banka 
hesap bilgilerine odenir. Diger odGller odO! toreriini takip eden 60 i~ gGnii ir;erisinde elden ya 
da kargo ile teslim edilir. Elden para odemesi kesinHkle yaprlmaz. 

9.2 adO!e hak kazanan grup Oyelerinin odO! torenini takip eden 30 ( Otuz) i~gunU ir;erisinde 
bireyseI banka TR hesap numaralanm (lBAN) yazlll olarak r;;:evre ve $ehirdlik Bakanhgl Egitim 
Yaym Dairesi Ba~kanhgma bildirmelidir. Verilen bilgilere iIi~kin her tur/Q sorumluluk 
yan~macllara aittir. 

9.3 OlaganGstO bir sebeple; deprem, teror, sel v.b. gibi odO/ torenine hir; bir Qyesi katllamaml~ 
olan grup Qyeleri hak kaybma ugramamak i~in, odQl toreninden itibaren 30 ( otuz ) gun ir;inde 
<;evre ve Sehircilik Bakanhgl Egitim Yaym Dairesi Ba~kanhgma muracaat ederek yan~maya 
katllamama sebebini belgelemek zorundadlr. Aksi halde Oyelerin haklanndan vazger;mi~ 

oldugu kabul edilir. 
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9.4 Oereceye giren tigrencilerden I gruplardan herhangi birinin bu ~artname hOkOmlerine 
aykln davrandlgmm tespiti halinde, tidOI kazanml~ olanlann dereceleri iptal edilir. !Bu durum 
diger yan~macllan herhangi bir ~ekilde etkilemez. 

9.5 Para tidOlieri Ozerinde Oniversiteler ya da okullar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. 
Para tidOlleri ve diger tidOlier tamamen tigrencilere yapllacaktlr. 

9.6 Yan~mada tidOI alan tOm eserler 22 MaYls 2019 tarihinde ger~ekle~tirilecek 

organizasyonda sergilenecektir. 

10 - TELiF VE KULLANIM HAKKI, ESERLERiN IADESI VE GOSTERiMi 

10.1 Yan~ma ~er~evesinde degerlendirilmek Ozere sunulan eserin, eser sahipligi hakkl 
katlhmcllara ait olmak uzere; bu eserlerin ~ogaltllmasl, sergilenmesi, farkh ileti~im ara~lannda 
kullamlmasl hakkl, herhangi bir bedel tidemeksizin C;evre ve $ehircilik Bakanhgma aittir. 

10.2 Yan~maya katllan tOm eserlerin kullamm haklan, ba~vuru yaplld,ktan itibaren C;evre ve 
~ehircilik Bakanhgma aittir. 

10.3 OdOl alan ve sergilenen eserler C;evre ve $ehircilik Bakanhgl tarafmdan sOresiz bir bi~imde 
her tOriO baslh malzemede, yaymda, sosyal medyada ve benzeri mecralarda kullamlabilir. Bu 
eserler i~in herhangi bir telif hakkl tidenmeyecektir. 

11- ODOL TORENi 

OdGl ttireni ve sergilemeye ili~kin detaylar C;evre ve $ehircilik Bakanhgl resmi web sitesi 
(www.csb.gov.tr) ve yan~manm resmi web sitesi (www.sifrratikyarismasi.com) adresinden 
duyurulacaktlr. 

12 - HUKUKi UYUSMAZLlKLAR 

$artname kapsammda dogacak hukuki uyu~mazhklarda yOrurlUkteki Turk Hukuku uygulamr. 

13 - FOTOGRAF KATEGORiSi SARTNAMESi 

13.1 Yan~ma, saYlsal (dijital) formatta dOzenlenecektir. ( Renkli ya da siyah beyaz ) 

13.2 Her yan~macl, en fazla 1 eserle yan~maya katllabilir. 

13.3 Bir ba~kasma ait olan fotograf ve tigrenci adma ba~vuranlarm ba~vurulan ge~ersiz 
saYllacaktlr. OdO! alml~ olsa dahi tidGlOn, yan~ma organizattirO C;evre ve $ehircilik Bakanhgl 
tarafmdan iadesi istenecektir. 

13.4 Birden fazla fotografm montajlyla olu~turulan fotograflar, fotografm orijinalinde olmayan 
herhangi bir objenin eklendigi fotograflar yan~maya kabul edilmez. 
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13.5 Ku~uk 1~lk, duzeltme ve kadraj haricinde fotograflarda manipulasyon yapllinamahdlr. 
Kesme (yeniden ~en;eveleme/crop'lama), renk, kontrast, 1~lk dUzeltmeleri gibi kU~Uk 

mudahaleler fotografta yapllabilir. Ancak burada takdir tamamen jurinindir. JUri gereginden 
fazla mudahale edilmi~ fotograflan kural ihlali sayabilir. . 

13.6 Katlhmcl, yan~ma i~in gonderd@ fotograflann tumuyle kendisine ait oldugunu ve tUm 
izinlerinirn ahndlgml kabul, beyan ve taahhUt eder. Aksine davram~ kural ihlali saYlhr. 

13.7 Yan~maya katlhm saglayan yan~macllann fotograflannm tUm haklan sUre kavraml 
gozetmeksizin, C;evre ve Sehircilik Bakanhgma aittir. C;evre ve Sehircilik Bakanhgl istedigi verde 
istedigi oranda eseri ku/lanabilir, ~ogaltabilir ve baslmml ger~ekle~tirebilir. 

13.8 Yan~maya kabul edilecek resim, karikatUr, afi~ ve fotograflar en fazla 35 x 50 ebadlnda 
hazlrlanmahdlr. Fotograflar en az 6 megapiksel ~ozUnUrlUkte a~aglda belirtilen internet adresi 
(www.sifrratikyarismasLcom) uzerinden gonderilecektir. 

13.9 Katlhmcllann yUkleyecegi fotograflann dosya ismi katlhmcmtn adl ve soyadl ~eklinde 
olacaktlr. (ORNEK: azizdemirci-lise) 

13.10 Gerekli gorUlmesi durumunda C;evre ve Sehircilik Bakanhgl fotograflann ham halini 
isteme hakkma sahiptir. 

14 - KISA FiI.M KATEGORiSi $ARTNAMESi 

14.1 Belgesel, animasyon alanlan yan~maya dahildir. Aynca odUl almasl ya da almamasl 
dikkate ahnmakslzm, bir ba~ka yan~maya kattlan klsa filmier yan~maya katllamaz. 

14.2 Yan~maya katllacak filmlerin sOresi jenerik dahil10 dakikaYI ge~memelidir. 

14.3 Filmier DVD ortamtnda iki (2) ayn kopya olarak gonderilir. Bozuk kaYlt yapllml~ filmIer, 
katlhmcllann uyanlmasl gerekmeksizin yan~ma dl~1 blraklhr. Kopyalarda filmin kOnyesi mutlaka 
yer almahdlr ve Slflr AtJk logosu filmin ba~langl~ ve biti~ jeneriginde bulunmahdlr. 

14.4 Yan~maya katllacak eserler DVD ortammda teslim edilmelidir. 

14.5 Kisa filme dair 10 set fotografl, (Dijital Ortamda) teslim edilecek olan DVD i~erisinde yer 
almahdlr. 

14.6 Filmin senaryo ve muzik eserlerinden dogan telif haklan ve ilgili izinlerin ahndlgma dair 
belgeler klsa film ve set fotograflan ile birlikte teslim edilmelidir. 
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15- YARI~MA ADRESi VE iLETi~iM BilGilERi 

)l> Yan~ma Sekretaryasl 

~evre ve ~ehircilik Bakanhgl Egitim ve Yaym Dairesi Ba~kanhgl 


1. Zeliha FALAY 

(0312) 410 2725 


2. Emel ERDOGAN 

(0312) 4102713 


Bu ~artname toplam 15 maddeden olu~makta olup 'Slflr Atlk Yan~masl' usul ve esaslanna yer 
vermektedir. ~artnamenin tOm hakkl ~evre ve ~ehircilik Bakanhgl Egitim ve Yaym Dairesi Ba~kanhgma 
aittir. Katlhmcllar yan~maya ba~vuruda bulunduklannda yan~ma ~artnamesini kabul etmi~ saYlhrlar. 
~artname, yan~ma organizatorO olan ~evre ve ~ehircilik Bakanhgl Egitim ve Yaym Dairesi 
kontrolOndedir. ilgili kurum ~artnamede zaman kavraml gozetmeksizin gerekli gordOgO takdirde her 
tOrlO degi~iklige gidebilir. Katlhmcllar ba~vuruda bulunduklan yan~mamn ~artnamesine uymak 
zorundadlr. ~artnamenin Him hakkl ~evre ve ~ehircilik Bakanhgl Egitim Yaym Dairesi Ba~kanhgma 
aittir. OdOlO iadesi istenen katlhmcmm durumu kazananlarm slralamaSlnl herhangi bir ~ekilde 
etkilemez. OdOlU ve sergisi bo~ kahr. 
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