
 
 

İsim Şehir Çocuk Projesi  
Gönüllü Uzman Deklarasyon Metni 

 
İsim Şehir Çocuk projesi, Önemsiyoruz Derneği ve Renkler Psikoeğitim ortaklığında          
yürütülmektedir. İsim Şehir Çocuk, kısıtlı imkan ve yaşam koşulu içindeki ailelerin           
çocuklarının gelişimine dair danışmak istediği soruları cevaplayan bir sosyal sorumluluk          
oyunu. @isimsehircocuk instagram hesabı üzerinden oynanan oyunda; aileler, postların         
altına 0-12 yaş aralığındaki çocukları ile ilgili sorularını yazar, oyuna dahil olan uzmanlar ise              
yazılı veya görsel olarak hazırladıkları kaynaklarla, soruları yanıtlar. Pazartesi günü harf           
belirlenir ve belirlenen harf ile başlayan şehirdeki aileden soru alınır (M harfi – Manisa). Salı,               
Çarşamba ve Perşembe, uzmanlar yazılı veya görsel olarak hazırladıkları kaynaklarla,          
belirlenen soruyu yanıtlarlar. Cuma günü, paylaşımı en fazla beğeni alan uzmanımız           
duyurulur. İsimşehirçocuk, psikoloji, PDR, özel eğitim, çocuk gelişimi ve öğretmenlik          
alanındaki uzmanlara yöneliktir.  
 
Bu döküman, Önemsiyoruz Derneği ve Renkler Psikoeğitim ile İsim Şehir Çocuk projesi            
kapsamında uzman havuzunda yer almak üzere “Katılım Anketi” ile başvuru yapan uzmanlar            
arasında bir konsensus oluşması hedefiyle oluşturulmuştur. Bu belgeyi onaylamayan         
uzmanların, proje kapsamında oluşturulan uzman havuzunda yer alamayacağını bildirmek         
isteriz.  
 
Önemsiyoruz Derneği ve Renkler Psikoeğitim ortaklığı ile yürütülen İsim Şehir Çocuk projesi            
kapsamında: 

 
1. @isimsehircocuk instagram hesabı üzerinden doldurduğum “Katılım Anketi”nde       

kendime ilişkin bilgilerin ve ilettiğim diplomanın doğru olduğunu; doğru olmaması          
durumunda, ürettiğim içeriklerden doğan tüm riskli sonuçların sorumluluğunun        
tamamıyla bana ait olduğunu,  

2. Ürettiğim içeriğin; danışma kurulu tarafından çeşitli sebepler ile paylaşılmaya uygun          1

bulunmaması durumunda paylaşılmamasını ve bu konuda anlayış göstereceğimi,  
3. İsim Şehir Çocuk projesi kapsamında uzman olarak kabul edildiğim tarih itibariyle ilk            

ay 6 ay danışma kurulu olmak için başvuru yapamayacağımı; 6 ay uzman olarak             

1 Üretilen içeriklerin uygun bulunmama nedenleri: içeriğin; paylaşılan sorunun bağlamından kopuk 
olması, bilimsel yaklaşımdan uzak olması, paylaşım kriterlerine uygun olmaması, -çocuk haklarına 
aykırı unsurlar bulundurması, cinsiyetçi söylem üretmesi, çocuğun gelişimini olumsuz etkileme ihtimali 
bulunması, etik ihlal yapılması; din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklara karşı olumsuz tutum 
sergilemesi ve cinsiyet ayrımı içermesi; belirlenen süre içerisinde proje ekibine teslim edilmemesi. 

https://www.instagram.com/isimsehircocuk/


görev aldıktan sonra danışma kurulu üyesi olma şartlarını karşılamam durumunda          2

danışma kurulunda yer almak üzere başvuru yapabileceğimi, 
4. Ürettiğim içerikleri bilimsel verilere dayandıracağımı, içerik üretirken intihal        

yapmayacağımı, paylaştığım bilgiler için kaynakça belirteceğimi; ürettiğim herhangi        
bir içerikte intihal tespit edilmesi durumunda sorumluluğun tamamıyla tarafıma ait          
olduğunu, 

5. Ürettiğim içeriklerin paylaşım kriterlerine uygun olacağını, içerikleri belirtilen süre         3

içerisinde proje ekibine ileteceğimi, üreteceğim içeriklerde kaynakça belirteceğimi, 
6. Kullandığım görsel, video, ses ve diğer tüm içeriklerde telif haklarına bağlı           

kalacağımı; herhangi bir telif hakkı doğması durumunda maddi ve manevi tüm           
yaptırımların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu,  

7. Çocuk ve yetişkin paydaşlarla ilişkilerde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve            
cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğimi, tüm paydaşlara eşit mesafede olacağımı, 

8. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı         
içerikler üretmeyeceğimi, 

9. Ürettiğim içeriklerde genel durumlardan bahsedilirken çocuğun bakımvereni olarak        
anne ve baba dışında; çocuğa bakımveren diğer yetişkinleri de hedef alan bir dil             
kullanacağımı, 

10. Ürettiğim içeriklerin toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine bağlı kalacağını ve homofobik          
söylemler içermeyeceğini, 

11. Proje kapsamında ve ürettiğim içeriklerde dini, siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte            
bulunmayacağımı, 

12. Proje ekibinden yetki ve sorumlulukları dışında hizmet istemeyeceğimi,  
13. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda süreklilik gösterip ve zaman planlamasına         

uyacağımı,  
14. @isimsehircocuk hesabını aktif olarak kullanacağımı ve duyuruları takip edeceğimi, 

2 Danışma Kurulu Üyesi olmak için gereken şartlar: Proje kapsamında belirtilen üniversitelerin ilgili 
alanlarından (Ruh sağlığı, PDR, Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi ve Eğitim) Yüksek Lisans mezunu olmak 
veya Lisans mezuniyeti sonrasında aktif olarak 3 yıldır çalışmış olmak.  
3 Metin: En fazla 300 kelime uzunluğunda bir metin olmalıdır. Metin için telif hakkı doğmasına neden 
olmayacak bir kapak görseli ve bir metin içi görselin iletilmesi.Görsellerin 1:1 oranında, mümkünse 
1080x1080 px boyutunda olması. 
Video: Video uzunluğunun en fazla 5 dk olması, düşük çözünürlükte olmaması, en fazla 2GB 
boyutunda olması ve videonun yatay bir biçimde kayda alınması. 
Oyun Tasarımı: Oyunun birbirini izleyen en fazla 10 görselde anlatılması. Görsellerin 1:1 oranında, 
mümkünse 1080x1080 px boyutunda olması. Oyunun adımlarını içeren görsel ve metinlerin ayrı ayrı 
iletilmesi. Oyunun her bir adımı için yapılacak açıklamanın 30 kelimeyi geçmemesi.  
Resimleme/İllustrasyon: Telif hakkı doğmasına neden olmayacak görsellerin iletilmesi. Görsellerin 
1:1 oranında, mümkünse 1080x1080 px boyutunda olması. Görseller üzerinde metin yer alacaksa; her 
bir görsel üzerinde olacak metnin ayrı bir word dosyası olarak iletilmesi, her bir metnin 30 kelimeyi 
geçmemesi.  
Öykü Seslendirme: seslendirilecek öykünün uzman tarafından yazılması, bir başka kişiye ait 
öykünün seslendirilmesi durumunda öykü sahibi ile uzmanın iletişime geçerek seslendirme iznini 
kendisinin alması ve izni aldığına dair kanıtın süresiz bir biçimde uzman tarafından saklanması, öykü 
seslendirmesinin 30 dk’dan fazla olmaması. 
Metaryal Tasarımı: Metaryal tasarımının en fazla 10 görselde anlatılması. Görsellerin 1:1 oranında, 
mümkünse 1080x1080 px boyutunda olması. Oyunun adımlarını içeren görsel ve metinlerin ayrı ayrı 
iletilmesi. Oyunun her bir adımı için yapılacak açıklamanın 30 kelimeyi geçmemesi.  
 
 



15. Proje toplantılarına katılacağımı, katılamayacağım durumlarda önceden bilgi       
vereceğimi,  

16. Proje kapsamında tarafımca kayda alınan ya da tarafıma ait yazı, fotoğraf, video, ses             
ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin Önemsiyoruz’a ve Renkler Psikoeğitim’e ait            
kurumsal iletişim organlarında (dergi, web sitesi, sosyal medya, bülten vd.)          
https://isimsehircocuk.com/ adresinde, @isimsehircocuk instagram hesabında ya da       
çeşitli iletişim-tanıtım materyalleri ile faaliyetlerinde Önemsiyoruz ve Renkler        
Psikoeğitim tarafından süresiz olarak kullanımına izin verdiğimi ve bu konuda          
herhangi bir bedel talep etmediğimi,  

17. Önemsiyoruz ve Renkler Psikoeğitim kurumu, İsim Şehir Çocuk projesi ve proje ekibi            
aleyhine çıkarsamada bulunmayacağımı; proje içeriği ve stratejisini üçüncü kişiler ile          
paylaşmayacağımı, 

18. Kendi isteğimle gönüllü olarak görev aldığımı, herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi           
ve kusurumla sebep olduğum herhangi bir kazada her türlü sorumluluğun şahsıma ait            
olduğunu,  

19. Etkinlikler ile bu faaliyetlere yönelik düzenlenen seyahat / gezi / vb. organizasyonlar            
ile bunlara götürülüp, getirilmem sırasında oluşacak zararlara ilişkin tüm         
sorumluluğun şahsıma ait olduğunu,  

20. Projeden ayrılma kararımı Önemsiyoruz veya Renkler Psikoeğitim’e ıslak imzalı bir          
dilekçe ile bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 
Yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi, başta kişisel veriler olmak           
üzere şahsi, fikri ya da sınai mülkiyet konusu içerik, kullanım ve faaliyetler, tarafımla             
yapılacak her türlü iletişim ile yukarıda yazılı beyan ve taahhütlerime ilişkin lüzumlu tüm izin,              
onay ve muvafakatleri verdiğimi, yazılı hüküm ve şartlara uyacağımı ve uygulayacağımı, İsim            
Şehir Çocuk Projesi Gönüllü Uzman Deklarasyon Metni’nde (online) verdiğim bilgilerin          
doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, faaliyetlerim sırasında bilerek veya ihmalim           
nedeni ile gerek Önemsiyoruz Derneği ve Renkler Psikoeğitim’in maddi veya manevi           
varlığına gerekse üçüncü kişilere herhangi bir şekilde zarar gelmesi halinde, kurumların olası            
zararını tarafımdan talep etme hakkının saklı olduğunu, bu sözleşmeye aykırı hareket etmiş            
olmam halinde dernekten herhangi bir talepte bulunmayacağımı, doğacak sorumluluk         
nedeniyle kurumlara rücu etmeyeceğimi; İsim Şehir Çocuk projesi kapsamında yukarıda          
belirtilen kriterleri yerine getirmemem durumunda Önemsiyoruz ve Renkler Psikoeğitim         
tarafından uzman kadrosundan ayrılmama karar verilebileceğini kabul ve beyan ederim.  

https://isimsehircocuk.com/

