
SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

GERİ DÖNÜŞÜM OYUNCAK TASARIM  

YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

 

KONU: Geri Dönüşüm Malzemelerinden Oyuncak Tasarım Yarışması 

 

 

AMAÇ: Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerde sıfır atık ve geri 

dönüşüme dikkat çekmek, öğrencilerin tasarım yeteneklerini geliştirmek, geri dönüşüm 

malzemelerinden tasarlanmış oyuncak çeşitliliğini artırmak, okul öncesi kademesindeki 

öğrencilerin yaş seviyesine uygun oyuncakların tasarlanmasını sağlamak. 

 

 
KAPSAM: 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında İl Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel ilk ve 

orta okullarda öğrenim gören tüm öğrencileri kapsamaktadır. 

 

 
DAYANAK: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 
YARIŞMANIN HEDEFLERİ: 

 

a) Atık malzemelerden çevre dostu yeni tasarım oyuncaklar üretmek. 

b) Öğrencilerin hayallerindeki oyuncakları geliştirmeleri için ortam hazırlamak, 

c) Derece alan oyuncakların sınai mülkiyet başvurularında desteklenmesini sağlamak, 

d) Derece alan oyuncakların, Müdürlüğümüzce istenildiği takdirde çoğaltılarak, okul 

öncesi ve özel eğitim kurumlarımıza gönderilmesi, bu sayede öğrencilerimizin 

paylaşım, yardımlaşma duygularını ve sosyal sorumluluk anlayışlarını geliştirmek, 

e) Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak ve okul aidiyet 

duygusunu artırmak hedeflenmektedir. 



KATEGORİLER: 
 

Yarışma kullanılacak atık malzemeye göre kâğıt, ahşap, plastik, metal, kumaş ve karma 

 olmak üzere 6 kategoride yapılacaktır. 

 

Okul öncesi dönemindeki çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bu 

dönemdeki çocukların el-göz koordinasyonu ve kas gelişimine yönelik ergonomiye uygun, 

çocukların eğitim ortamlarını destekleyici, öğrenmeyi somutlaştıran aynı zamanda öğrenmeyi 

eğlenceli hale getirebilen çevre dostu oyuncakların tasarlanması hedeflenmektedir. 

7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik olacaktır. Belirlenen kategorilere bağlı olarak 

geliştirilen oyuncaklarla, öğrencilerin teknolojik bağımlılıktan uzaklaştırarak, bedensel, 

zihinsel ve ruhsal yönden gelişimlerini desteklenmesini sağlayacak oyuncakların tasarlanması 

ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

 

 
BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ: 

 

Başvuru: Başvuru, ekte yer alan formun doldurularak  

gerıdonusumdenoyuncaklar@gmail.com e-posta adresine 06.05.2022 Cuma saat 17:00 ye 

kadar gönderilecektir. Oyuncağın yapım aşamalarını gösterir tanıtım videosu ve değişik 

açılardan çekilmiş en az 3 adet fotoğrafın da form ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 

Tanıtım videosu avi, mp4 ve mpeg formatında en az 2 dakika en fazla 5 dakika olacak şekilde 

hazırlanmalıdır. E-posta içeriği 5 Megabaytı (MB) geçmemesi gerekmektedir. Formlar seçici 

kurul tarafından incelenecek ve yarışmaya hak kazananlar https://sakarya.meb.gov.tr/ 

adresinde açıklanacaktır. 

 

 
DEĞERLENDİRME: 

 

Başvurusu ön elemeden geçip değerlendirmeye alınan oyuncaklar 9 Mayıs 2022 tarihinde ilan 

edilecektir. 

İlan tarihinde oyuncağın tasarımını yapan ekip, Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi’ne 

tasarladıkları oyuncakla birlikte gelerek, Seçici Kurula sunum yapacaklardır. Sunum için 

PowerPoint-Windows ortamı hazır bulundurulacaktır. Sunumu grup sözcüsü öğrenci yapacak, 

Seçici Kurul tarafından danışman ve diğer öğrenciye de sorular sorulabilecektir. 

Değerlendirme sonrasında sunum dosyaları, varsa oyuncakla ilgili diğer dokümanlar Seçici 

Kurula teslim edilecektir. 

Tüm değerlendirmeler bittikten sonra oyuncaklar müdürlüğümüz tarafından yapılacak bir 

sergide sergilenecektir.  
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Değerlendirme Kriterleri: 
 

A) ESTETİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME 40 Puan 

 Form 10 Puan 

 Biçim 10 Puan 

 Renk Uyumu 10 Puan 

 Malzeme uygunluğu 10 Puan 

B) FONKSİYON YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME 40 Puan 

 Kullanışlılık 15 Puan 

 Amaca uygunluk 15 Puan 

 Gelişim düzeyine uygunluk 10 Puan 

C) ÖZGÜNLÜK 20 Puan 

TOPLAM 100 Puan 

 

Sonuçların Açıklanması: Sonuçlar sergi sırasında açıklanacaktır. 
 

Ödül Töreni ve Yeri: Ödül töreni ve serginin yapılacağı yer daha sonra bildirilecektir. 

 

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI: 
 

a) Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel ilk ve ortaokullarda öğrenim 

gören öğrenciler katılabilir. 

b) Yarışmaya bireysel olarak veya ekip olarak katılım sağlanabilir. Ekipler 1 danışman 

öğretmen ve 2 öğrenciden oluşur. 

c) Birden fazla kategoride yarışmaya başvuru yapılabilir. 

d) Yarışmaya katılan oyuncaklar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel 

Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yasal düzenlemelerde 

belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması 

gerekmektedir. 

e) Hazırlanacak olan tasarımların özgün olması gerekmektedir. 

f) Katılımcı, ürünlerin incelenmesi-değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlardan 

dolayı herhangi bir hak iddia edemeyecektir. 

g) Yarışmaya katılan oyuncakların iadesi yapılmayacaktır. 

h) Üçüncü kişilerce hak iddia edilmesi durumunda yasal sorumluluk 

katılımcıya/katılımcılara aittir. 

i) Başvuru tarihleri dışında ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

j) İhtilaf durumunda seçici kurulun kararı geçerlidir. 

k) Burada belirtilmeyen hususlarda değerlendirici kurulun alacağı kararlar geçerlidir. 

l) Yarışmaya katılanlar şartnamedeki kuralları kabul etmiş sayılırlar. 

m) Millî Eğitim Müdürlüğü yarışma kapsamında belirtilen bütün hususlarda 

değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir. 



SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ: 
 

Yarışma Seçici Kurul Üyeleri; Sınıf,Teknoloji Tasarım, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, 

Görsel Sanatlar Öğretmenleri arasından seçilecektir. 

 

ÖDÜLLER: 
 

Yarışmada kategorilerde ilk üç dereceye giren oyuncakları geliştiren ekipler Müdürlüğümüzce 

ödüllendirilecektir. Ödüller daha sonra duyurulacaktır. 

 

 
TELİF HAKKI: 

 

Katılımcı yarışmaya gönderdiği oyuncağın kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Yarışmaya gönderilen oyuncağın özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumlulukların 

kendisine ait olduğunu kabul eder. 

Oyuncağın telif hakkı oyuncak sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiği 

oyuncağın "Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü" tarafından kullanılmasına süresiz olarak 

kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği oyuncağın 

çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi 

umuma arzla ilgili bilumum telif hakları için Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 

izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan oyuncaklar için oyuncak sahibi 

sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve ürünün yukarıdaki şekilde 

kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için herhangi bir telif hakkı ya da maddi 

manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. "Sakarya İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü" oyuncaklar için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında 

telif hakkı bedeli ödemeyecektir. 



TEKNİK ÖZELLİKLER: 

 
 

a- Genel Özellikler: 

1) Oyuncak bireysel oynanabileceği gibi 2-5 kişilik grup oyununa da yönelik olabilir. 

2) Oyuncakların yarışmaya bir isim verilerek katılması gerekmektedir. Oyuncak için 

verilecek isim, oyuncağın ana fikrini yansıtır, orijinal olması gerekmektedir. 

b- Malzemeler: 

     Sağlık açısından zehirli veya alerjik etki göstermeyen, kimyasal madde bulundurmayan, 

parlayıcı ve patlayıcı madde, renk verme vb. özellikleri olmayan, kısaca insan sağlığına zarar 

verici maddelerden oluşmayan atık malzemeler kullanılmalıdır. 

c- Boya ve cila (Üst Yüzey İşlemleri): 

1) Oyuncaklar ISO, EN71-3 standartlarına haiz su bazlı, sağlığa zararlı olmayan örtücü ve 

yarı örtücü boyalarla boyanabilir. Çeşitli uygulama teknikleri kullanılabilir. (püskürtme, 

baskı, fırça vb.) Kullanılacak boyaların EN71-3 standardına uygun olduğu tedarikçiden 

alınacak belge ile ispatlanmalıdır. 

d- Güvenlik: 

1) Oyuncak kullanımı sırasında çocuğa fiziksel zarar vermeyecek bir yapıya sahip olmalıdır. 

2) Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine aykırı olmamalıdır. 

e- Ambalaj, Sunum ve Tanıtım: 

1) Ambalaj içinde oyuncakla birlikte oyunu anlatan kılavuz olmalı, oyun anlatımı sade ve 

anlaşılır şekilde olmalıdır. Kutu üzerinde, olması gereken ve Oyuncak Yönetmeliğinde yer 

alan tüm işaretler ve uyarılar yer almalıdır. 

2) Oyuncak kalın mukavva (en az Mikro oluklu mukavva 250 gr. Bristol karton) ambalaj 

içerisinde veya kolay sökülebilir ahşap ambalaj içerisinde teslim edilir. Ürünün 

ambalajlanmasından ve zarar görmeden tesliminden yarışmacı sorumludur. 



YARIŞMA TAKVİMİ: 
 

 

                              

 
    

Sorumlu Birim Tarih İşlemler 

 

 

 

İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü 

 

 

 

14 Nisan 2022 Öğrencilere Geri Dönüşüm Oyuncak 

Yarışmasının duyurularak yarışmaya 

teşvik edilmesi  

 

 

 

 

 

İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

18 Nisan - 6 Mayıs 
gerıdonusumdenoyuncaklar@gmail.com 

e-posta adresine başvuruların 

gönderilmesi .Başvuruda tanıtım 

videolarının değişik açılardan çekilmiş 

en az 3 adet fotoğrafın açıklama 

dökümanlarının da gönderilmesi.  

 

İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü 

 

9.May.22 
Seçici kurul tarafından yarışmaya hak 

kazananların ilan edilmesi 

 

 

 

İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü 10- 13 Mayıs 2022 

Seçici Kurul değerlendirmesi; Her 

kategoriden ilk 3 dereceye girenlerin 

belirlenmesi. 

Ödül Töreni daha sonra ilan edilecektir. 
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Takım adı  Oyuncak Adı  

Kategori Kağıt Ahşap Metal  Kumaş Plastik Karma 

Oyuncak tanıtımı 

 
(fonksiyon, oynama şekli, fayda, 

malzeme) En fazla 200 kelime 

 

Danışman Adı Soyadı  Branşı  

Öğrenci Adı Soyadı  Sınıfı  

Öğrenci Adı Soyadı  Sınıfı  

Cep Telefonu    

E-posta Adresi    

İlçesi/ Okulu  

 

 

 

Geri Dönüşü Oyuncak Tasarım Yarışması şartnamesini okuduk, tüm şartları kabul ediyoruz. Bu form 

tarafımızdan doldurulmuş olup tüm bilgiler doğrudur. 

 

 

 

 

İmza 

SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

GERİ DÖNÜŞÜM OYUNCAK TASARIMI 

YARIŞMASI KATILIM FORMU 


