
GENÇ KARAKTER 

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİNİN KAPSAMI 

KONYA GENÇLİK EĞİTİM KURUMLARI; ortaokul ve liselerin örgün öğretim kurumları 

öğrencileri arasında GENÇ KARAKTER adıyla karakter tasarlama yarışması şartnamesidir. 

 

AMAÇ 

İlgili tarihler arasında gerçekleştirilecek olan “GENÇ KARAKTER” karakter tasarım yarışması 

KONYA GENÇLİK EĞİTİM KURUMLARI’nın katkıları ile gerçekleştirilecek bir etkinliktir. 

Etkinliğin amacı eğitim ve öğretime yön veren kurumlarımıza yazılı ve görsel medyada kullanmak 

maksadı ile karakter tasarımı oluşturmak bu vesile ile öğrencilerin eğitimde olması gereken öğrenci 

modelini karaktere yansıtarak farkındalık yaratmaktır. 

 

YARIŞMANIN KONUSU 

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsayıcı, eğitim ve öğretimde rol model 

oluşturabilecek vasıfları üzerinde barındıran, kültürümüzden izler taşıyan, geçmişle günümüzü 

birleştirici unsurlar taşıyan, sempatik özgün bir erkek ve bir kız karakter oluşturmak. 

 

KAPSAM 

Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaların şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek 

eserlere verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar. 

                                                            

YARIŞMANIN ADI  

GENÇ KARAKTER                  

                                                                                                                                                                

YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ 

“GENÇ KARAKTER” karakter tasarlama yarışması ile hedeflenen kitle, illerimizin merkez ve 

ilçelerindeki 5,6,7,8,9,10,11,12.sınıf öğrencileridir. Ortaokul ve lise öğrencileri ayrı kategoride 

değerlendirilecektir. 

 

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI 

1. Yarışmaya 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri bireysel olarak katılabilecektir. 

2. Yarışmaya öğrenciler kendilerinin hazırlamış olduğu karakterlerle katılacak olup herhangi bir 

yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. 

3. Katılımcılar en fazla bir erkek ve bir kız karakter ile yarışmaya katılabilirler. 

4. Karakterler bir yerden alıntı olmamalı, hazırlayan kişilere ait olmalıdır. 

5. Çalışma A3 Boyutunda hazırlanmalıdır.  

6. Karakter çiziminde Dijital ve 3d Bilgisayar Programları da kullanılabilir. 

7. A3 boyutunda yapılan çalışma bir zarf içerisinde gönderilecektir.(Ek-1) 

8. Eserlerin ön yüzünde herhangi bir işaret ya da isim benzeri yazı ya da bellek olmayacaktır 

9. Eserlerin sağ alt köşesine ekte(Ek-1) bulunan katılım formu doldurularak yapıştırılacaktır. 

10. Katılımcı; yarışmaya katıldığı eserin kendine ait olduğunu taahhüt eder. Oluşabilecek telif 

probleminde tek sorumlu katılımcıdır. 

 



YARIŞMA TAKVİMİ 

Çalışmaların Gönderilmesi 
 

05.03.2018/30.03.2018 

Sonuçların Açıklanması 
 

20.04.2018 

 
Ödül Töreni 

10.05.2018 

YARIŞMANIN SONUÇLARI 

Yarışmacılar sonuçları 20.04.2018’de http://gencegitim.com.tr/ adresinden öğrenilecektir. 

Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerle belirtilen tarihten sonra gelen eserler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır.  

Konya Özel Gençlik Eğitim Kurumları yarışmaya katılan eserleri; eser sahibinin izniyle, 

etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde; 

işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve 

sergileme hakkına sahiptir. Başarı ödülüne ve sergilenmeye değer bulunan ve bulunmayan eserlerin 

iadesi yapılmayacaktır. 

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ 

BİRİNCİ TAM ALTIN+BAŞARI BELGESİ 

İKİNCİ YARIM ALTIN+BAŞARI BELGESİ 

ÜÇÜNÇÜ ÇEYREK ALTIN+BAŞARI BELGESİ 

MANSİYON GRAM ALTIN+BAŞARI BELGESİ 

 

NOT: Yarışma dereceleri ortaokul ve lise kategorisinde ayrı olacak şekilde 

belirlenecektir. 

ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM 

Yarışma ödülleri 10 Mayıs 2018 tarihinde Konya’da gerçekleştirilecek olan bir programda sahiplerine 

takdim edilecektir.  Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini bu tarihte almaları 

gerekmektedir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacaktır. Diğer yarışmacılar sonuçların 

takibini kendileri yapacaktır. (Kayıt aşamasında bilgilerin doğru girilmesi yarışmacıların kendi 

sorumluluğundadır.) 

Konya Özel Gençlik Eğitim Kurumları yarışmaya katılan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim 

faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde; işleme, çoğaltma, yayma, 

temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve sergileme hakkına sahiptir. 

Başarı ödülüne ve sergilenmeye değer bulunan ve bulunmayan eserlerin iadesi yapılmayacaktır. 

YARIŞMA İLE İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Gençlik Eğitim Kurumları 

Sahibiata Mahallesi, Vicdan Apt. 45/1, Mevlana Cd., 42040 Meram/Konya 

Özel Gençlik İlkokulu/Ortaokulu 

Durunday Mahallesi, DurundayMh. Büyükçiçek Sokak No:11, 42140 Meram/Konya 

SEÇİCİ KURUL 

FATİH GÖNÜL CG ARTİST 

YUNUS BÜYÜKBAYRAM CG ARTİST 

http://gencegitim.com.tr/


EK-1 

GENÇLİKEĞİTİM KURUMLARI GENÇ KARAKTER YARIŞMASI BİLGİ FORMU 

Adı/Soyadı:  

Doğum Tarihi: 

 

Başvuru İli: 

 

 

Okulu:  

Sınıfı:  

E-Mail:  

Okul Adı/Adresi:  

Veli Telefon:  

 

GENÇLİKEĞİTİM KURUMLARI GENÇ KARAKTER YARIŞMASI BİLGİ FORMU 

Adı/Soyadı:  

Doğum Tarihi: 

 

Başvuru İli: 

 

 

Okulu:  

Sınıfı:  

E-Mail:  

Okul Adı/Adresi:  

Veli Telefon:  

NOT: Bu sayfa çıktı alınarak iki parça haline getirilecektir. Bir parçası zarfın üzerine, 

diğer kısmı ise çalışmanın sağ alt tarafına yapıştırılacaktır. 


