5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK” KONULU DİJİTAL AFİŞ & POSTER
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
(LİSE DÜZEYİ)

Yarışmayı Düzenleyen Birim: Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü
Türü : Sanatsal Faaliyet / Sosyal Sorumluluk
Hedef Kitle : Pendik İlçesindeki Lise öğrencileri
Yarışmanın Konusu : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık

Başlangıç Tarihi

: 18 Nisan 2022 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi

: 27 Mayıs 2022 Cuma

Sonucunun Açıklanması

: 5 Haziran 2022 Pazar

Yarışma Hakkında
Öğrencilerimize günümüzdeki en büyük çevre problemlerinden biri olan atık yönetimi konusunda
bilinç kazandırmak, atık yönetimi hususunda ve gençlerin topluma karşı sosyal sorumlulukları
konusunda bilinç, duyarlılık ve farkındalıklarının artırılması, sosyal sorumluluklarının gereğini
yerine getirmelerine destek olunması” ve “gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi,
ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi” amaçlanmaktadır.
Yarışma Kapsamı
Pendik ilçesindeki öğrenim gören lise kademesindeki tüm öğrenciler yarışmaya katılabilir
Yarışma Temaları
Gönderecekleri afiş ve posterlerin aşağıdaki temalardan biri veya birkaçı ile ilgili olması
beklenmektedir.
• Sıfır Atık ve Atık Yönetimi
• Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik
• Sıfır Atık ve Çevre
• Sıfır Atık ve Gençlik
• Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm
• Sıfır Atık ve İsraf

• Sıfır Atık ve İklim Değişikliği
• Sıfır Atık ve Enerji
• Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Kalkınma,
• Sıfır Atık ve Gönüllülük
• Sıfır Atık ve Yenilenebilirlik
Yarışma Başvuru Koşulları
• Yarışmaya katılım Pendik’ te bulunan okulların lise seviyesindeki öğrencilerine açıktır.
• Yarışma dijital kategoride olup, bilgisayar üzerinden tasarlanmış afişler değerlendirilecektir.
• Poster gönderiminde aynı aday en fazla üç tasarımla yarışmaya katılabilir.
• Başvuru formunda yer alan logoların kullanımı zorunludur.
• Tasarımlarda belirtilen logolar dışında, herhangi bir logo, kurum adı veya işaret
olmamalıdır.
• Posterlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
• Gönderilen tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların/sloganın dili, sadece Türkçe
olmalıdır. Aksi durumda tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
• Afiş ve Posterler 5906 x 8268 px, 300 dpi, RGB (dikey) / 50×70 cm olarak çalışılıp, JPEG
formatında gönderilmelidir. Ölçü ve DPI kriterine uygun olmayan tasarımlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
•Afişlerin üzerinde isim, imza, logo (zorunlu tutulmuş logoların dışında), tarih vb. işaretler,
bilgiler bulunmamalıdır.
•Afişlerin sadece isimlendirilmesi gerekmektedir. İsimlendirme yaparken Türkçe karakter de
kullanılabilir. Bunun dışında eser sahibi bilgileri (Adı-Soyadı - Doğum Tarihi - Okulu –
Sınıfı - Açık Adresi - Telefon (Cep - Ev) - E-Mail ) atılacak mail içeriğine eksiksiz olarak
eklenerek gönderilmelidir.
• Gönderilen tasarımların daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş, yayınlanmamış, ödül
almamış olması gerekmektedir. Daha önce sergilenen çalışmaların başvuruları değerlendirme
aşamasına geçmeden elenecektir. İlk üç çalışma belirlendikten sonra bu durum ortaya çıktığı
takdirde, sıralama bir sıra atlayacak şekilde güncellenecektir. Bu durumda aday ödülün iadesi
ile mükelleftir.
• Etkinliğe yukarıda belirtilen yarışma temalarında yapılacak olan poster tasarımları
değerlendirmeye alınacaktır. Kapsam ve konu dışı afişler elenecektir.
• Etkinliğe başvurular mail yoluyla yapılacak olup, sifiratik@pendik.bel.tr maili üzerinden
yapılan başvurular değerlendirilecektir. Harici bir yöntemle yapılan başvurular
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Eser JPEG formatında maile ek dosya olarak eklenmeli ve yarışmacı bilgileri mail
içeriğinde ayrıca belirtilmelidir. (Adı-Soyadı - Doğum Tarihi - Okulu – Sınıfı - Açık Adresi Telefon Cep & Ev - E-Mail)

• Organizasyon yürütücüleri katılımcılara haber verme koşulu olsun olmasın, yarışma ve
organizasyon ile ilgili her türlü kararı verebilir.
•Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak için başvurdukları andan itibaren bu
şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
•Yarışmaya gönderilen eserler sıfır atık sürecine ilişkin yapılacak tüm çalışmalarda
kullanılmak üzere eser sahibinden izin alınmaksızın tüm haklarını yarışma kapsamında
Pendik Belediye’ sine devir etmiş sayılır.
• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde organizatörlerin (kurum adına)
kararları geçerlidir.
• Yarışma sonuçları Pendik Belediye Başkanlığının http://www.pendik.bel.tr/ adresinde ve
sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca
tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara düzenleme kurumu tarafından telefon ve/veya eposta yoluyla bildirilecektir.
Değerlendirme
• Yarışma sonunda katılımcılar tarafından gönderilmiş tüm eserlerin görselleri, bütün telif
haklarıyla Pendik Belediyesine devrolmuş sayılıp, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür
vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili
maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve
gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin
süresiz kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanılması Zorunlu Logolar

Logo Linkleri
https://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/pendik-logo
https://sifiratik.gov.tr/kutuphane/kurumsal-kimlik

