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T.C. 

TOKAT VALİLİĞİ 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

TEK YÜREK PROJESİ  
SANAT ETKİNLİĞİ, RESİM, ŞİİR, MAKET, POSTER, KISA OYUN VE KISA FİLM 

YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ 
 

     GEREKÇE:  Binlerce yıldır yaşadığımız ve zengin bir medeniyet inşa ettiğimiz coğrafyamız tarihte                            
nice savaşlar, nice ihanetler, nice yıkımlar yaşamış ve her defasında vatanına sahip çıkan kahramanları sayesinde                                           

bizlere vatan olmaya devam etmiştir.       
                                                                                                                                                                                                                       

Özgürlük mücadelemizin son halkası olan, 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının                                                           
yaktığı bağımsızlık ateşinden sonra aradan geçen yaklaşık 100 yıla rağmen barış içinde yaşadığımız ülkemiz,                            

15 Temmuz 2016 gecesi, siyasi tarihimizin en büyük ve kanlı ihanet girişimlerinden birine maruz kalmıştır.                                     
 

Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ/PYD mensubu bir grup asker elbisesi giymiş terörist, milletimizin ve 
devletimizin kendilerine emaneti olan silahları, asıl sahiplerine doğrultarak milli iradeyi gasp etmeye ve                              

ülkemizi teslim almaya çalışmışlardır. 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü,                                                                     
Özel Harekât Daire Başkanlığı ve darbeciler tarafından bombalanmış,                                                                          

askeri ve sivil tesislerimiz ağır ateş altında kalmıştır. 
 

Ancak milletimiz açılan ateşlere atılan bombalara, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen                                           
meydanı darbecilere bırakmamış ülkesine ve iradesine kararlı bir şekilde sahip çıkmıştır.                                                           

Her yaştan, farklı kimlik ve siyasi görüşten 79 milyonun tamamı inancını, vatanını, milletini,                                                      
demokrasiyi ve hukuk devletini savunmak için büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. 

 
15 Temmuz darbe girişimi 241 şehidimizin mübarek kanları, 2194 gazimizin de fedakârlıkları sayesinde 

engellenmiştir. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz o gece bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır                                                                                  
bir kere daha tüm dünyaya göstermişlerdir. 

 

 

               YARIŞMANIN TEMASI:  “Öğrenci Gözüyle 15 Temmuz” 

               YARIŞMANIN YASAL DAYANAKLARI 
 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

 2016 – 18 Sayılı Genelge 

 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 

 Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

 Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü Tek Yürek Projesi 

 

              YARIŞMANIN AMACI: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “TEK YÜREK 

PROJESİ” kapsamında düzenlenen bu yarışmanın amacı öncelikli olarak geleceğimizin sahibi 

öğrencilerimizin Çanakkale ve İstiklal Harbine sahip çıkıldığı gibi 15 Temmuz direnişine sahip çıkmalarını 

sağlamak, öğrencilerimizin bu konudaki duygu ve fikirlerini paylaşmalarına ortam hazırlamaktır. Böylece 

milli manevi değerlerine bağlı, tarih ve kimlik bilinci yüksek, özgür düşünebilen, karşılıklı hoşgörü 

içerisinde yaşayan bir toplum inşasına katkıda bulunabilmek için sanatsal bakış açısından faydalanılmış 

olacaktır. 
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               YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:  

 Yarışma, Tokat il merkezi ve ilçelerinde bulunan her tür ve düzeydeki tüm resmi ve özel okulların 

öğrencilerinin bireysel katılımına açıktır. 

 Her kurumun öğrencileri kendi okul kademesini kapsayan kategori dâhilinde ve yarışma takviminde 

belirlenen tarihler arasında yarışmaya katılabilir.  

 Katılacak eserlerin özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Bir yerden tamamen ya da kısmen 

kopyalanıp yarışmaya gönderilen, herhangi bir yapıtı çağrıştıran eserler ile yarışma amacı ve konusu 

dışında hazırlanmış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. 

 Daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış veya ödül almış eserler bu yarışmaya katılabilirler. 

 Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, eserlerinin kendilerine ait olduğunu ve yarışma şartnamesinde 

yer alan tüm hususları kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.   

 Yarışmaya her yarışmacı aynı kategoriden yalnızca 1 eserle katılabilir.  
 

                  YARIŞMANIN KATEGORİLERİ:  

 Anaokulları: Sanat Etkinliği 

 İlkokullar: Resim 

 Ortaokullar: Şiir ve Maket 

 Liseler: Poster, Kısa Oyun, Kısa Film  

 

 

KATEGORİLERE GÖRE ESERLERDEN BEKLENEN NİTELİKLER VE TESLİM KOŞULLARI: 
 

                Sanat Etkinliği (Anaokulları): 
 Sanat Etkinliği kategorisi yalnızca anaokulu/sınıfı öğrencilerinin katılımına açıktır. 

 Sanat etkinliği çalışmalarında kullanılacak olan teknik (çizim ve renklendirme materyalleri) ve 

malzemeler serbest bırakılmıştır.  

 Sanat etkinliği çalışmaları A3 ebadında (29,7 x 42 cm) veya en fazla 35x50 cm boyutlarında resim 

kâğıdı/kartonuna yapılmalıdır. Maket tarzındaki 3 boyutlu çalışmalar kabul edilmeyecektir. Kâğıdın 

arka yüzünde sol alt köşeye yarışmacıya ait rumuz yazılmalıdır. 

 Sanat Etkinlikleri hasar görmeyecek şekilde dikkatlice paketlenmelidir. Kırışmış, katlanmış ya da 

yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. 

 
                 Resim (İlkokullar):  
 Resim kategorisi yalnızca ilkokul öğrencilerinin katılımına açıktır. 

 Bilgisayar ortamında yapılan resimler kabul edilmeyecek olup resimlerin elle yapılması zorunludur. 

 Resimlerde kullanılacak olan teknik (çizim ve renklendirme materyalleri) serbest bırakılmıştır.  

 Resimlerin yapılacağı kâğıt A3 ebadında (29,7 x 42 cm) veya en fazla 35x50 cm boyutlarında resim 

kâğıdı olmalıdır. Kağıdın arka yüzünde sol alt köşeye yarışmacıya ait rumuz yazılmalıdır. 

 Resimler hasar görmeyecek şekilde dikkatlice paketlenmelidir. Kırışmış, katlanmış ya da yıpranmış 

eserler kabul edilmeyecektir. 

 
                 Şiir (Ortaokullar):  
 Şiir kategorisi yalnızca ortaokul öğrencilerinin katılımına açıktır. 

 Şiirlerin yazılacağı kâğıt A4 ebadında dosya kâğıdı olmalıdır 

 Şiirler Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1,15 satır aralığında bilgisayarda yazılmış 

olmalı ve 2 sayfayı geçmemelidir.  

 Şiire ait her bir sayfada sayfa numarası ve sayfaların arka yüzünde sol alt köşede yarışmacıya ait 

rumuz bulunmalıdır. 

 Şiirler delgeçle delinerek telli dosyaya konulmalı ve hasar görmeyecek şekilde dikkatlice 

paketlenmelidir. Kırışmış, katlanmış ya da yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. 
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Maket (Ortaokullar):  
 Maket kategorisi yalnızca ortaokul öğrencilerinin katılımına açıktır. 

 Maketlerin taban alanı en fazla 35x50 cm yüksekliği ise 30 cm olmalıdır. Tabanın arka yüzünde sol alt 

köşeye yarışmacıya ait rumuz yazılmalıdır. 

 Hazırlanacak maketlerin malzemesinde, boya ve kaplamasında herhangi bir sınırlama 

bulunmamaktadır. 

 Maketler hasar görmeyecek şekilde dikkatlice paketlenmelidir. Hasar görmüş ya da yıpranmış eserler 

kabul edilmeyecektir. 

 

                Poster (Liseler):  
 Poster kategorisi yalnızca lise öğrencilerinin katılımına açıktır. 

 Poster tasarımları elle veya dijital ortamda yapılabilir. 

 Bilgisayar ortamında hazırlanan çalışmalar bir adet A3 boyutunda çıktı ve bir adet CD kaydı                    

(1/1 ölçekte 50cm x 70cm ebadında, 300 dpi, CMYK renk modunda, 1 kayıt .psd veya .tiff,                      

1 kayıt .jpeg dokümanı ) olarak teslim edilecektir. 

 Tasarımlarını elde çizim tekniği ile hazırlayıp göndermek isteyen katılımcılar, çalışmalarının 

orijinalini A3 ebadında (29,7 x 42 cm) veya en fazla 35x50 cm boyutlarında hazırlamalıdır.  

 Elde çizim tekniği ile hazırlanan çalışmalar için kullanılacak çizim ve renklendirme araçlarında 

herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.  

 Posterlerde görsel tasarımı destekleyen bir slogan yer almalıdır. 

 Posterlere ait çıktıların arka yüzünde sol alt köşede ve CD’lerin üzerinde yarışmacıya ait rumuz yer 

almalıdır. 

 Posterler hasar görmeyecek şekilde dikkatlice paketlenmelidir. Kırışmış, katlanmış ya da yıpranmış 

eserler kabul edilmeyecektir. 

  

                  Kısa Oyun(Liseler): 
 Kısa Oyun kategorisi yalnızca lise öğrencilerinin katılımına açıktır. 

 Yarışmaya gönderilecek eserler sahneleme tekniğine uygun olarak yazılmalıdır. 

 Eserler özgün olmalı, herhangi bir eserden esinlenme, aktarma ya da uyarlama olmamalıdır. 

 Kısa Oyun metinleri Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1,15 satır aralığında bilgisayarda 

yazılmış olmalı ve 5 sayfayı geçmemelidir.  

 Kısa Oyun metnine ait her bir sayfada sayfa numarası ve sayfaların arka yüzünde sol alt köşede 

yarışmacıya ait rumuz bulunmalıdır. 

 Kısa oyun metinleri delgeçle delinerek telli dosyaya konulmalı ve hasar görmeyecek şekilde dikkatlice 

paketlenmelidir. Kırışmış, katlanmış ya da yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. 

 Ödül almaya hak kazanan kısa oyun metinleri, danışman öğretmenler rehberliğinde çalışılarak ödül 

töreninde kısa oyun gösterisi şeklinde sunulacaktır. Eser sahibi yanında gösteride görev alan öğrenciler 

(5 kişiyi aşmamak koşuluyla) gezi ödülünden faydalanabileceklerdir. 

 
                 Kısa Film (Liseler): 
 Kısa Film kategorisi yalnızca lise öğrencilerinin katılımına açıktır. 

 Yarışmaya Animasyon, Deneysel ve Belgesel dalındaki filmler katılabilir. 

 Filmlerin jenerik dahil süresi en az 5 dakika en fazla 20 dakika olmalıdır. 

 Filmler, yüksek çözünürlükte, MPEG veya AVİ formatında, bir adet DVD’ye kaydedilmiş olmalıdır. 

 Filmlerin gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Belirtilen koşullara uymayan, 

bozuk kayıt yapılmış filmler, değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 DVD’ler hasar görmeyecek şekilde dikkatlice paketlenmelidir.  

 

 Tüm eserler, başvuru tarihleri içerisinde okul müdürlükleri tarafından resmi yazı eşliğinde, bağlı 

bulundukları Milli Eğitim Müdürlüklerine elden teslim edilmelidir.  

 

  Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara, eserlerin şartname kurallarına uygun üretilebilmesi için bir 

danışman öğretmeni tarafından rehberlik edilmelidir. Aynı öğretmen birden fazla yarışmacıya 

danışmanlık yapabilir. 
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 Eserlerin herhangi bir yerinde yarışmacının kimliğine ait bir bilgi kesinlikle bulunmamalı yalnızca 

rumuz yazılmalıdır. Kimlik bilgileri yalnızca bu şartnamenin 5. sayfasında yer alan başvuru formuna 

yazılmalıdır. 

 

 Değerlendirmeler Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan eser değerlendirme komisyonu tarafından 

gerçekleştirilecek ve tutanak altına alınacaktır. Komisyonlarda, uzmanlık alanları ile ilgili 

kategorilerde olmak üzere; Türk Dili ve Edebiyatı, Anasınıfı/Çocuk Gelişimi, Resim, Bilgisayar ve 

Teknoloji Tasarım alanlarından birer öğretmen veya öğretim görevlisi ile il/ilçe milli eğitim 

müdürlüklerinden bir yönetici bulunması zorunludur. 

 

 Almus, Pazar, Başçiftlik, Yeşilyurt, Artova, Sulusaray ilçeleri her kategorinin yalnızca 1. seçilen 

eserini; Erbaa, Turhal, Niksar, Zile, Reşadiye ilçeleri ise her kategorinin yalnızca ilk 3 eserini İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne ulaştıracaklardır. 

 

 Okul Müdürlükleri yarışmaya katılan öğrencilerinin başvuru formlarını topluca bir zarf içerisinde 

koyarak zarfın üzerine “ TEK YÜREK PROJESİ, ÖĞRENCİ GÖZÜ İLE 15 TEMMUZ 

YARIŞMASI ….. OKULU BAŞVURU FORMLARI” ibaresi yazarak kapatmalı ve İl/İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerine eserler ile birlikte, resmi yazı eşliğinde elden teslim etmelidir. 

 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Eser Değerlendirme Komisyonları tarafından seçilen eserlere ait 

başvuru formlarını topluca bir zarf içerisinde koyarak zarfın üzerine “ TEK YÜREK PROJESİ, 

ÖĞRENCİ GÖZÜ İLE 15 TEMMUZ YARIŞMASI ….. İLÇESİ BAŞVURU FORMLARI” ibaresi 

yazarak kapatmalı ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimine, eserler ile birlikte, 

resmi yazı eşliğinde elden teslim etmelidir. 

 

 Yarışma için Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen eserler ve eserlerin kaydedildiği araçlar 

iade edilmeyecektir. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde şartnamede yer alan 

hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

 

              ÖDÜLLER: 
         Her kategorinin ilk 3 derecesine sahip olan eser sahipleri;  milli manevi değerlerin sembolleştiği yerler 

ile 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen menfur kalkışma hareketinin izlerini taşıyan mahalleri de kapsayan 

Ankara ve Kapadokya gezisi ile ödüllendirilecektir. Geziye temel eğitim öğrencilerinin 1 ebeveynleri ile 

katılmaları zorunludur. 

 
  

YARIŞMA TAKVİMİ:  

SIRA NO FAALİYET ADIMLARI TARİHLER 

3 Yarışma Katılım Süreci 2 Ocak – 10 Mart 2017 

5 
Eserlerin Okul Müdürlükleri Tarafından İl/İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerine Teslim Edilmesi 
13-17 Mart 2017 

6 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Eserleri Değerlendirmesi 20-22 Mart 2017 

7 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Seçilen Eserlerin İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi 
23-24 Mart 2017 

8 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Eserleri Değerlendirmesi 27-29 Mart 2017 

9 Sonuç Duyurusu  (https://tokat.meb.gov.tr/ adresinden) 29 – 31 Mart 2017 

10 Eserlerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni 28 Nisan 2017 

11 Ankara – Kapadokya  Gezilerinin Gerçekleştirilmesi 5-7 Mayıs 2017 

  
  

 *Yarışma ile ilgili sorular için: Rukiye YİĞİT SARGUT: 0356 214 17 94 (Dahili:14) GSM: 0506 293 21 46  

https://tokat.meb.gov.tr/
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                                           TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖĞRENCİ GÖZÜYLE 15 TEMNMUZ YARIŞMASI BAŞVURU FORMU  

 

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                                                                                                                               

Okul Adı: 

Okul Telefon:                            

Okul E-posta Adresi:  

Danışman Öğretmeni: 

Danışman Öğretmen GSM: 

Okul Müdürü: 

Okul Müdürü GSM: 

İlçesi: 

 

YARIŞMACIYA AİT RUMUZ 
(2 harf ve 3 rakam olmak üzere 5 haneden oluşmalıdır.) 

     

  

     Yarışmaya sunduğum tasarımların kendime ait ve tamamen özgün olduğunu, yarışmaya katılan eser 

üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğum bütün fikri ve sınai 

haklarımdan peşinen feragat ettiğimi, yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını 

verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili 

mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, 

faydalanma vb. gibi bütün haklar için Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğimi 

kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men 

etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte 

bulunmayacağımı beyan ederim.                                                                                                             

                                                                                                                                                    Onay 

                            Öğrenci                                    Danışman Öğretmen                            Okul Müdürü 

Tarih: 

İsim: 

İmza:                                                                                                                                         

                                                                                                                                        Mühür 

Fotoğraf 


