
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ  

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Değerli Öğretmenlerimiz, 

 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen 

Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin amacı, çocuklarımızın fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli 

ve uzun bir yaşam sürdürmeleri için, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarına 

katkı sağlamaktır. Projenin ana hedef kitlesi olan 6-10 yaş grubu çocuklarla birlikte, 

öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, diğer okul çalışanlarının, velilerin de yeterli ve dengeli 

beslenme konusunda bilgi, tutum ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. 

 

Öğrencilerimizin, beslenme ve sağlıklı yaşam ilkelerinin öğretildiği Yemekte Denge Eğitim 

projesi kapsamındaki etkinliklere katılımları göz ardı edilemez bir önem taşımaktadır. Aynı 

şekilde, öğrencilerimizin bu derslerde edindikleri kazanımları günlük hayatlarında 

kullanmaları ve yaşam boyu önemli olacak bu bilgileri daha iyi öğrenmeleri için 

motivasyonlarının artırılmasının önemi de yadsınamaz. Bu kapsamda, beslenme ve sağlıklı 

yaşam bilgilerinin yaşam boyu alışkanlıklara dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla, 

öğrencilere yönelik “Resim Yarışması” düzenlenmesi planlanmıştır.  

 

Öğrencilerimizin sağlıklı yaşam ve beslenme konularında yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya 

koymaları amacıyla düzenlenen resim yarışmasına katılımlarınızı bekliyoruz. 

 

Mutlu ve sağlıklı yarınlar dileğiyle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

YARIŞMANIN AMACI 

Söz konusu yarışma ile Yemekte Denge Eğitim Projesinin 5 ana mesajın öğrenciler için somut 

hale gelmesi amaçlanmıştır.  

 

YARIŞMANIN HEDEFLERİ 

 Projenin içerdiği 5 ana mesajın öğrenciler tarafından iyi anlaşılmasını ve edindikleri 

bilgilerinin, resim yoluyla etkili ve ilgi çekici şekilde yansıtılmasını sağlamak, 

  Proje faaliyetleri ve ek uygulamaları için öğrencilerin motivasyonlarını artırmak,  

 Yemekte Denge temel mesajı olan “Dengeli bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Tek yapman 

gereken dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek” mesajını yaşam tarzı olarak benimsemesini 

sağlamak. 

 

YARIŞMANIN KONUSU 

Öğrencilerin Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında verilen 5 ana mesajdan algıladıkları 

“yeterli ve dengeli beslenme” kavramı resim yarışmanın konusu olarak belirlenmiştir.  

 

YARIŞMANIN KAPSAMI 

Yemekte Denge resim yarışması, projenin uygulandığı 10 ildeki pilot okulların okul öncesi, 1.  

2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yöneliktir. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Söz konusu yarışmaya katılan projeler okul düzeyinde ve il düzeyinde amaca uygunluk, 

yaratıcılık, resim tekniğini uygulama, kompozisyon ve özgünlük kriterlerine göre 

değerlendirilecektir. Yarışmanın değerlendirmesi üç ayrı kategoride yapılacaktır. Her sınıf 

düzeyi kendi aralarında tasnif edilecektir.  

Birinci kategori okul öncesi sınıfları, 

İkinci kategori birinci ve ikinci sınıflar, 

Üçüncü kategori üçüncü ve dördüncü sınıflardan oluşacaktır.  

 

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI 

 Yarışmaya katılacak resimler Yemekte Denge projesi içeriğiyle ilişkili yaratıcı fikirler 

içermelidir. 

 Yemekte Denge projesinin uygulandığı okullardaki okul öncesi 1. 2. 3. ve 4. sınıflardaki 

tüm öğrenciler yarışmaya katılabilirler. 

 Başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır. 

 Yarışmaya katılacak resimler 35x50 cm ölçülerinde olmalıdır. 

 Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir. 

 Yarışmaya katılacak öğrencilerin velileri tarafından izin belgesi (Ek-5) doldurulması 

gereklidir. 



 

 

 Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine aşağıda listelenen kimlik ve iletişim bilgileri 

yazılmalıdır. 

İli:  

Öğrenci Adı-Soyadı: 

Öğretmen Adı Soyadı: 

Okul/Sınıf: 

Okul Telefonu: 

Resmin Adı:  

 Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz. 

 Yarışmaya katılım bireyseldir. 

 Her öğrenci yarışmaya bir eserle katılabilir. 

 Komisyon kararları kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez. 

 Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır. 

 Yarışmaya katılan resimlerin iadesi söz konusu değildir. Yarışmaya katılan tüm eserlerin 

kullanım hakları, başvuru yapıldıktan itibaren Millî Eğitim Bakanlığı ve Sabri Ülker Gıda 

Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'na aittir.  

 Yarışmaya son başvuru tarihi 07 Nisan 2017’dir. Millî Eğitim Bakanlığı temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından gerekli görülmesi 

halinde uygulama takviminde değişiklikler yapılabilir. 

 İl düzeyinde yapılacak nihaî değerlendirmede, komisyon üyeleri ile öğrenciler arasında 

birinci dereceden akrabalık bağı olmamasına dikkat edilmelidir.  

 Yarışmaya katılacak resimler kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, başka bir eserden 

kopya edilmemelidir. 

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Değerlendime süreci okul düzeyinde ve il düzeyinde yapılan değerlendirmenin ardından nihai 

sonuç MEB ve Vakıf yetkililerinin oluşturacağı bir komisyon tarafından yapılacaktır. 

Değerlendirmelerde gizlilik esastır. 

 

OKUL DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME  

Öğrenciler 31 Mart 2017 tarihine kadar sınıf öğretmenlerine resimlerini teslim edeceklerdir 

 Yarışmaya başvuran eserler okul düzeyinde, 10-21 Nisan 2017 tarihleri arasında okulda 

projeden sorumlu müdür yardımcısı, temsilci öğretmen ve okulda görevli görsel sanatlar 

öğretmeni (görsel sanatlar öğretmeni yok ise okul yönetiminin uygun göreceği sınıf 

öğretmenlerinden biri) tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle değerlendirme 

formuna göre uygun olarak değerlendirilecektir (Ek-1). 

 Değerlendirmede; 

I.kategori okul öncesi,  

II. Kategori 1. ve 2. Sınıflar,  

III. Kategori ise 3. ve 4. sınıflar olarak tasnif edilecektir.  



 

 

 Okul düzeyinde her üç kategoriden 3 resim belirlenecektir.  Toplamda; her okuldan üç 

kategoriden 9 resim seçilecektir.  

 Komisyonun toplanması ve resimleri değerlendirmesi ile ilgili süreç için gerekli 

organizasyon, okul yönetimleri tarafından yapılacaktır. Komisyon üyeleri değerlendirme 

formuna (Ek-1) uygun olarak resimleri değerlendirecekler. Her bir resim için 

değerlendirme formu doldurulacaktır. Değerlendirme sonunda okul düzeyinde tutanak 

(Ek-2) hazırlanarak imzalanacaktır. Söz konusu tutanak iki adet düzenlenecektir. Tutanağın 

bir nüshası okulda kalacak diğer nüshası ise seçilen resimler ile birlikte İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü’ne muhafazalı bir şekilde, elden ya da kargo yoluyla 24-28 Nisan 2017 tarihine 

kadar İl Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir.  

 Kargo ile göndermenin tercih edilmesi durumunda Sabri Ülker Vakfı’na bilgi verilmesi ve 

gönderi zarfının üzerinde "Yemekte Denge Eğitimi Projesi Resim Yarışması" ifadesinin yer 

almasına dikkat edilmelidir. 

 

İL DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME  

 İl genelinde 10 pilot okuldan gelen tüm resimler İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, 

projeden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, il koordinatörleri ve il düzeyinde 

görevlendirilecek görsel sanatlar öğretmeni tarafından oluşturulacak bir komisyon 

tarafından değerlendirilecektir. 

 Komisyon üye sayısı en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak ve tek sayı olmasına dikkat 

edilecektir. 

  Komisyonun toplanması ve resimleri değerlendirmesi ile ilgili süreç il koordinatörleri 

tarafından organize edilecektir.  

 İl düzeyinde değerlendirme 01-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ek-3'e göre yapılacaktır. 

 İl düzeyinde yapılacak değerlendirmede her bir resim için değerlendirme formu 

doldurulacak, değerlendirme sonunda komisyon üyeleri tarafından Ek-4 tutanak 

doldurulacaktır.  

 İl düzeyinde değerlendirmeler okul öncesi için ayrı, birinci ve ikinci sınıflar için ayrı, üçüncü 

ve dördüncü sınıflar için ayrı ayrı yapılacaktır. Değerlendirme sonunda il düzeyinde her 

kategoriden derecelendirilmiş 3 resim belirlenecektir.  

 Okul/il düzeyinde yapılan değerlendirmelerin tutanakları ile okullardan gelen resimler ilde 

projeden sorumlu şube müdürünün sorumluluğunda muhafaza edilecektir. İl Millî Eğitim 

Müdürlükleri bünyesinde yapılacak ödül töreni için gerekli organizasyon il koordinatörleri 

tarafından yapılacaktır.  

 Ödül töreninden sonra resimler Sabri Ülker Vakfı tarafından teslim alınacaktır. 

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI 

 Sonuçlar 15-16 Mayıs 2017 tarihleri arasında http://yemektedenge.org/  adresi ve Sabri 

Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.  

 

 

http://yemektedenge.org/


 

 

ÖDÜL TÖRENİ 

 Her 10 ilde; Mayıs ve Haziran ayları içinde 2017 tarihleri arasında nihai seçim sonucunda 3 

kategoride birinci ikinci ve üçüncü olan resimler belirlenecektir. Ödül almaya hak kazanan 

öğrencilere ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlerinin huzurunda verilecektir.  

 Ödül törenine, dereceye giren öğrenciler, öğrencilerin sınıf öğretmenleri, okul müdürleri, 

okulda projeden sorumlu müdür yardımcıları, ilde projeden sorumlu şube müdürleri, il 

koordinatörleri ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı yetkilileri katılacaktır. 

 Dereceye giren öğrencilere sınıf düzeyine uygun boyama seti verilecektir.  
 Ödül töreni Haziran ayı içerisinde 10 ilde farklı zamanlarda gerçekleştirilecektir  

  Dereceye giren öğrencilere Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından 

"Katılım Belgesi" verilecektir.  

 

UYGULAMA TAKVİMİ 

 

Yarışma duyurusunun illere ve okullara bildirilmesi  16-22 Şubat 2017 

Resimlerin sınıf öğretmenine teslim edilmesi 07 Nisan 2017 

Okullarda oluşturulacak komisyonlar tarafından resimlerin 

değerlendirilmesi  

10 Nisan -21 Nisan 2017 

Okulda seçilen resimlerin İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne 

gönderilmesi  

24-28 Nisan 2017 

  

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar 

tarafından üç ayrı kategoride il birincilerinin, il ikincilerinin ve il 

üçüncülerinin seçilmesi 

  

01-12 Mayıs 2017 

  

Dereceye giren öğrencinin isimlerinin 

http://yemektedenge.org/ adresi ile Sabri Ülker Gıda 

Araştırmaları Enstitüsü Vakfı sosyal medya hesaplarından 

duyurulması 

15-16 Mayıs 2017  



 

 

                    EK-1 

OKUL DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME FORMU  

Yemekte Denge Eğitimi Projesi kapsamında yapılan resim yarışmasında aşağıda yer alan form kullanılacaktır. Her bir komisyon üyesi tarafından bağımsız olarak 

değerlendirme yapılacaktır.  Her bir kriter için en yüksek puan 20'dir. Beş ana kriter için bir öğrencinin alabileceği en yüksek toplam puan 100'dür. Değerlendirme sonunda 

her bir komisyon üyesinin tek tek her öğrenciye verdiği puanlar toplanacak ve komisyon üyesi sayısına bölünecek böylece her bir öğrencinin aldığı toplam puan 

belirlenecektir. Tüm öğrencilerin aldıkları nihai puanlama sonunda okul düzeyinde birinci olan resim belirlenecektir.  

No Sınıfı Öğrenci Adı 

Soyadı 

Amaca uygunluk, 

(Yemekte Denge 

Temasını Anlatma  

Yaratıcılık 

(Konunun 

yorumlanması) 

Resim tekniğini 

uygulama (çizgiler, 

renkler, uyum) 

Kompozisyon 

(Resmin düzeni ve 

genel görünüşü) 

Özgünlük  Toplam 

Puan 

Nihai Puanlama  

(tüm komisyon 

üyelerinin 

ortalaması) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

İli: 

Komisyon Üyesi .............................................................                                       Tarih:......................................................................................          

İmza:..................................................................... 

 



 

 

             EK-2 

 

"DENGELİ BESLENİYORUM" RESİM YARIŞMASI  

OKUL DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI 

 

 

  Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı işbirliğinde 

yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında "Dengeli Besleniyorum" resim 

yarışması düzenlenmiştir. 

  Yarışma şartnamesi doğrultusunda okulumuz okul öncesi ve 1. 2. 3.  ve 4. sınıf 

öğrencilerinin sağlıklı ve dengeli beslenme üzerine serbest teknik ile yaptıkları resimler 

tarafsız bir komisyon tarafından ......../............/2017 tarihinde değerlendirilmiştir.  

  Okulumuzdan yarışmaya toplam ..............eser katılmıştır. Amaca uygunluk, Yaratıcılık, 

Resim Tekniğini Kullanma, Kompozisyon ve Farklı Teknikleri Uygulayabilme kriterlerine göre 

değerlendirme yapılmıştır.  

 

  Komisyon değerlendirmesi sorucunda; I. Kategori okul öncesinden; 

  ………………..sınıfından, ..................................isimli öğrenci, 

………………..sınıfından, ..................................isimli öğrenci,                           

...................sınıfından,..................................isimli öğrenci, 

 

           II. Kategori ilkokul 1. ve 2. Sınıflardan;  

  ………………..sınıfından, ..................................isimli öğrenci, 

………………..sınıfından, ..................................isimli öğrenci,                   

.................sınıfından,....................................isimli öğrenci, 

 

            III. Kategori 3. ve 4. Sınıflardan; 

  ………………..sınıfından, ..................................isimli öğrenci,  

            ………………..sınıfından, ..................................isimli öğrenci,    

  ...................sınıfından,..................................isimli öğrenci  belirlenmiştir.  

 

 

Tarih, Yer 

 

 

 

Komisyon Üyesi                                   Komisyon Üyesi                                  Komisyon Üyesi   

            

     

 



 

 

                 EK-3 

İL DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME FORMU 

Yemekte Denge Eğitimi Projesi kapsamında, yapılan resim yarışmasında aşağıda yer alan form kullanılacaktır. Her bir komisyon üyesi tarafından bağımsız olarak 

değerlendirme yapılacaktır. Formda yer alan her bir kriter için en yüksek puan 20'dir. Beş ana kriter için bir öğrencinin alabileceği en yüksek toplam puan 100'dür. 

Değerlendirme sonunda her bir komisyon üyesinin tek tek her bir öğrenciye verdiği puanlar toplanacak ve komisyon üyesi sayısına bölünecek böylece her bir öğrencinin 

aldığı toplam puan belirlenecektir. Tüm öğrencilerin aldıkları nihai puanlama sonunda il düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncü olan resimler belirlenecektir.  

No Okulu  Sınıfı Öğrenci Adı 

Soyadı 

Amaca uygunluk, 

(Yemekte Denge 

Temasını Anlatma ) 

Yaratıcılık 

(Konunun 

yorumlanması  

Resim tekniğini 

uygulama: 

(çizgiler, renkler, 

uyum) 

Kompozisyon 

(Resmin düzeni 

ve genel 

görünüşü) 

Özgünlük  Toplam Puan  Nihai 

Puanlama  

(tüm 

komisyon 

üyelerinin 

ortalaması) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

İli:  

Komisyon Üyesi .........................................................Tarih:......................................................................................          İmza:..................................................................... 



 

 

          EK-4 

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME RESİM YARIŞMASI  

İL DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI 

 

 

  Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları 

Enstitüsü Vakfı işbirliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitimi Projesi kapsamında projenin 

uygulandığı 10 ildeki okul öncesi ve 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin sağlıklı beslenme 

konusunda edindikleri bilgileri resim yoluyla ifade etmelerini sağlamak amacıyla "Dengeli 

Besleniyorum" resim yarışması düzenlenmiştir. 

  Yarışma şartnamesi doğrultusunda ilimizden 50 pilot okuldan gelen okul öncesi ve 1.  

2.  3.  ve 4. sınıf öğrencilerine ait ...................adet resim tarafsız bir komisyon tarafından 

......../............/2017  tarihinde değerlendirilmiştir.  

  Amaca uygunluk, Yaratıcılık, Resim Tekniğini Kullanma, Kompozisyon ve Farklı 

Teknikleri Uygulayabilme kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ilimizden; 

   

I.Kategoride; 

  .................... Okulu  ........ sınıfından  ……………………………………….isimli öğrenci birinci,  

  .....................Okulu  ……..sınıfından...........................................isimli öğrenci ikinci, 

  ......................Okulu .....sınıfından............................................isimli öğrenci üçüncü 

olarak belirlenmiştir.  

 

II.Kategoride; 

  .................... Okulu  ........ sınıfından  …………………………  isimli öğrenci birinci,  

  .....................Okulu  ……..sınıfından...............................isimli öğrenci ikinci, 

  ......................Okulu .....sınıfından................................  isimli öğrenci üçüncü olarak 

belirlenmiştir.  

 

III.Kategoride; 

  .................... Okulu  ........ sınıfından  …………………………………. isimli öğrenci birinci,  

  .....................Okulu  ……..sınıfından........................................isimli öğrenci ikinci, 

  ......................Okulu .....sınıfından.........................................isimli öğrenci üçüncü 

olarak belirlenmiştir.   

 

Tarih, Yer 

 

 

Komisyon Üyesi                                                                                        Komisyon Üyesi                                                 

 

 

Komisyon Üyesi 



 

 

            EK-5 

 

 

VELİ İZİN FORMU 

………………….. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE, 

 

       ......../......./2017 

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları 

Enstitüsü Vakfı iş birliğinde 2016-2017 eğitim- öğretim döneminde düzenlenen “Yemekte 

Denge Projesi – Yeterli ve Dengeli Besleniyorum” resim yarışması sonuçlarının açıklanması 

sırasında velisi olduğum oğlum/kızım …………………….…………………………..’in fotoğraf ve kısa 

videolarının Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından 

www.sabriulkervakfi.org ve www.yemektedenge.org web siteleri ile  sosyal medya mesajları 

için kullanılmasına izin verdiğimi bu belge ile beyan ederim. 

 

 

 

 

Velinin Adı Soyadı 

Tarih  

           İmza 

 

 

http://www.sabriulkervakfi.org/
http://www.yemektedenge.org/

