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............................................KAYMAKAMLldINA 
ilge Milli Egitim MOdlirlOgu 

.................................................. MLTDVRLUdUNE 


ilgi :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MOdlirlOgu'nOn 

12/10/2016 tarih ve 11235413 saYlh yazlSl. 

Ogretmen ve ogrencilerin gozUyle egitimin gorsel boyutunun ortaya 9lkan1masl, 
EBA'mn tamtlmmda farkmdahk olu~turulmasl, sanat etkinliklerinin ogrenci ve ogretmenler 
arasmda yaygml~tmlmasl amaclyla Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MOdOrlOgu 
tarafmdan "15 Temmuz ve Sehitler" konulu EBA Resim Yan~masl, "Mfilteciler ve 
Karde~lik" konulu EBA-Cizgi 2. KarikatUr Yan~masl ve "Cocuk ve Oyun" konulu 
EBA-Kadraj 3. FotografYan~masl dOzenlemek istedikleri ilgi yazl ile bildirilmi~tir. 

Soz konusu yan~mayla ilgili yazl yazlmlZ ekinde gonderilmi~tir. Okulunuz ogretmen 
ve ogrencilerine gerekli duyurunun yapllmaslfll, yan~maya katllacak eserlerin ilgi yazlda 
belirtilen adrese dogrudan gonderilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


Milli Egitim MOdOm 


Ekler: 

l-Yazl (16 Sayfa) 


Dagltlm: 

ilge Kaymakamhklanna 

ResmiiOzel TOm Okul Kurum MOd. 


Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalannu~tlf. http://evraksorgu.meh.gov.tr adresinden ae36-0801-363b-b337-<:1553 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meh.gov.tr


T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigu 


SaYl : 37805372-31O.01-E.11235413 12.10.2016 
Konu : EBA Y an~malan Hk. 

VALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Miidiirliigu) 

Egitim siirecmm en onemli payd~lan olan ogretmen ve ogrencilerin goziiyle 
egitimin gorsel boyutunun ortaya 9lkanlmaSl, EBA'mn tanltImmda farkmdahk olu~turulmasl, 
sanat etkinliklerinin ogrenci ve ogretmenler arasmda yaygmla~tmlmasl amaclyla; Genel 
Miidiirliigiimiiz tarafindan Bakanh~m1za bagh tUm resmi ve ozel okullardaki ogretmen ve 
ogrencilere yonelik ge~itli yan~malar diizenlenmektedir. 

Bu yan~malardan olan "15 Temmuz ve ~ehitler" konulu EBA Resim Y an~maSl, 
"Miilteciler ve Karde,Hk" konulu EBA-<;izgi 2. Karikatiir Yan~masl ve "C;ocuk ve Oyun" 
konulu EBA-Kadraj 3. FotografYan~masma ili~kin detaylann yer aldlgl yonergeler ekte yer 
almaktadlf. Y an~malara b~vurular 31 Arahk 2016 tarihinde sona erecektir. 

Yukanda belirtilen yan~malar ogretmen ve ogrenci olmak iizere iki kategoride 
diizenlenmektedir. Yan~ma etkinligine ili~kin detayh bilgiler EBA Egitim Portali igerisinde 
"Yan~ma" ba~hgl (http://www.eba.gov.tr/yarismalbasvuru) altmda yer almaktadlr. 

Soz konusu "EBA Resim Yan~masl", "EBA -<;izgi 2. Karikatiir Yarl~masl" ve 
"EBA-Kadraj 3. Fotograf Yan~masl"na etkin katlhmm saglanabilmesi i9in ilinizdeki 
ogretmen ve ogrencilere ivedilikle duyuru yapllmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Bilal TIRNAK<;I 
Bakana. 

Genel Miidiir 

Ek: 
1- EBA Resim Yan~masl Yonergesi (6 sayfa) 
2- EBA-Kadraj 3.FotografYan~masl Yonergesi(4 sayfa) 
3- Konulu EBA-<;izgi 2. Karikatiir Yan~masl (5 sayfa) 

Daglt1m: 
Geregi: 
BPlam 

Adres: Aynntlh bilgi i(,:in: A. Turan 
Elektronik Ag: Tel: (312) 296 95 18 
e-posta: Faks: 

Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile imzalanmt~lf. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden Of87 -cOed-300c-a9ac-5176 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
http://www.eba.gov.tr/yarismalbasvuru


Milli Egitim Bakanhgl 

Venilik ve Egitim Teknolojileri Genel MOdOriOgO 


EBA KADRAJ 3. FOTOGRAF VARI$MASI VCNERGESi 


VARI$MANIN KONUSU: "C;ocuk ve Oyun" 

A§agldaki ba§lIklar yan§macllar i~in ~/kl§ noktasl olabilir 

o 	 Geleneksel ~ocuk oyunlara 
o Oyuncaklar ve ~ocuk 


IJ Okul alanlarmda ~cuk ... 


VARI$MANIN AMACI: 
Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MOdOriOgO tarafmdan dOzenlenen bu 

yara~ma ile TOrk Milli Egitim Sistemi'nin genel ama~ ve temel ilkeleri dogrultusunda 
ogrenci ve ogretmenlerin fotograf sanatma olan ilgilerini one ~Ikarmak ana fikrinden 
hareketle a~agldaki ama~Iar hedefJenmektedir. 
Fotograf yara~maslyla; yapiiandiraci bir anlaYI~la yeniden geli~tirilen "Ogretim 
Programlara"na uygun olarak; 

• 	 Fatih Projesi ve Egitim Bili~im Agl'nm tanltllmasl kapsammda; farkmdahgl 
artlrmak ve projeyi tanltmak, 

• 	 Ogretmen ve ogrencilerin ki~isel geli~imine katklda bulunmak, estetik duyum ve 
begenilerini geli~tirmek, 

• 	 Ogretmen ve ogrencilerin "Cocuk ve oyun" konusuna fotograf~1 gozOyie 
yakla~malaram saglamak, 

• 	 insan'm farkh geli~im basamaklarandaki oyun ile iIi~kisinin fotografik dokOmOnO 
~Ikarmak, 

• 	 Ouygu ve dO~Oncelerini gorsel sanat ~ah~malara araclhgl ile sergileyebilmeleri 
ve ~evredekilerle payla~maktan zevk alabilmeleri i~in ortam saglamak, 

• 	 Oers dl~1 sanatsal etkinliklerde bulunma ah~kanhgl ve zevkinin olu~masma 
katkl saglamak, 

• 	 Ortaya ~Ikan OrOnleri EBA i~eriginde yer vererek payla~lma sunmak, 
• 	 Ho~gorO, ba~kalarana saygl, bilginin ya~ama aktaralmasl, kendini ifade etme, 

Oretilenlerin gelecek ku~aklara aktanlmasl gibi kazanlmlara saglamak. 

VARI$MANIN KAPSAMI 
Yara~ma ogretmen ve ogrenci olmak Ozere iki ayra kategoride yapllacaktlr. 
Ogretmen kategorisi, TOrkiye genelindeki Milli Egitim Bakanhgl'na bagh tOm 

resmi ve ozel okul ogretmenlerini kapsamaktadlr. 
Ogrenci kategorisi, TOrkiye genelindeki Milli Egitim Bakanltgl'na bagh tom 

resmi ve ozel okullarda okuyan ortaokul ve lise ogrencilerini kapsamaktadlr. 



YARI$MAYA KATILIM $ARTLARI 

Genel $artlar 
1- Yan!}ma, TOrkiye genelindeki Milli Egitim 8akanligl'na bagll tOm resmi ve 

ozel okul ogretmenleri, ogrenci kategorisinde ise resmi ve ozel ortaokul ve 
lise ogrencilerine a~lktir. 

2- Resmi ve ozel okullarm 12. slmf ogrencileri mezuniyet tarihine kadar 
yan!}maya katllabilirler. Istenildigi takdirde mezuniyet tarihini belirten belgeyi 
sunmalan gerekmektedir. 

3- Yan!}maya katllan ozel okul ogretmenleri ba!}vuru tarihleri arasmda okul 
ogretmeni olduguna dair belgeyi istenildiginde sunmalan gerekmektedir. 

4- Katlhmcllar, daha once herhangi bir yan!}mada derece (birinci, ikinci, 
O~OncO, mansiyon, ozel odOl, sergileme) alml!} ve herhangi bir kaynakta 
baSllml!} eserleriyle yan!}maya katllamazlar. Katthmcllar yan!}maya 
gonderdikleri eserin tOmOyle kendilerine ait oldugunu, gerekli izinlerin 
ahndlgml diger hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhot edecektir. (OdOl 
kazanan katlllmcliardan bu beyan ve kabulleri dl§mda hareket ettigi 
anla§llanlarm elde ettikleri odOI, Onvan ve her tilrlO kazammlart geri 
almacakttr. 

5- Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MOdOrlOgO (YEGiTEK) ~ah!}am ve birinci 
derece yakmlan bu yan!}manm kapsaml dl!}mda kalacaktlr. 

6- Se~ici Kurul Oyesi ya da birinci derece yakmlan bu yan!}mamn kapsaml 
dl!}mda kalacaktlr. 

7- Milli Egitim Temel Kanunu'na ve genel ahlak ilkelerine uymayan fotograflar 

yan!}ma dl!}1 blrakllacaktlr. 

8- Her katlhmci (ogretmen, ogrenci) en fazla bir eser ile yan!}maya katllabilir. 

9- Yan!}macllar, yan!}maya katlldlklan eserlerin her turlO yaym hakkml Yenilik 
ve Egitim Teknolojileri Genel MOdOrlOgO'ne devretligini kabul eder. 

10- YaYlmlanan eserler i~in herhangi bir telif Ocreti odenmez. 

11- 8a!}vurusunu tamamlayan her yan!}macl, yukanda belirtilen yan!}maya 
katlilm !}artlarml kabul etmi!} saYlhr. 

Teknik $artlar 
1- Foto~raflar, dijital ortamda gonderilecektir. 
2- Yarr!}mada teknik bir klsltlama yoktur. Yan!}macllar kurgusal, renkli, siyah 

beyaz vb. fotograflarla yan!}maya katllabilirler. 
3- Yan!}maya gonderilen eserler, klsa kenan en az 2000 piksel olacak !}ekilde, 

JPEG formatmda kaydedilerek gonderilecektir. 
4- Fotograflarm kenarlarmda bo!}luk veya paspartu kullamlmayacaktlr. 
5- Fotograflarm Ozerinde ~ken ki!}iye ait herhangi bir bilgi, logo vs. 

bulunmayacakttr. 



BA$VURULAR ve ESERLERiN GONOERiLMESi 

Resmi okul ba$vurularl: Ba~vuru sahibi, ogretmen ise kendi adma eba ~ifresi 
ile, ogrenci ise okul idaresi veya ogretmenleri araclhglyla alacagl eba ~ifresi ile 
www.eba.gov.tr portah Ozerinden yan~maya kablabilir. 

Ozel okul ba$vurularl :Ozel okullarda c;:ah~an ogretmenler ile ozel okul 
ogrencileri; www.eba.gov.tr adresinde, yan~ma ba~vuru sayfasmdaki ozel okullar 
boiOmOnO sec;:tikten sonra Te Kimlik numaralan ve okul kodlannt girerek ba~vuruda 
bulunabileceklerdir. 

OOOLLER 


OdOller, ogretrnen ve ogrenci olmak Ozere iki ayrl kategoride verilecektir. 


Ogretrnen Kategorisi OdOlieri: 


Ogretmen kategorisinde 10 ogretmene 1500 TL'lik ba~an odlllO verilecektir. 

Ogrenci Kategorisi OdOlieri: 

Ogrenci kategorisinde 10 ogrenciye 1500 TL'lik ba~an odUlO verilecektir. 

Sec;:ici Kurul gerekli gordUgO takdirde Ozel OdOl verecektir. 

Yansma Secici Kurulu ( isim slrasma gore gore alfabetik olarak) 

ARA GOLER JOri Ba~kant 

HARUN TAN Fotograf ve Grafik Sanab;lsl 

iZZET KERiBAR Fotograf SanatC;:lsl 

KAMiL FIRAT Fotograf SanatC;:lsl 

Prof. Dr. LEVENO KILn; Fotograf SanatC;:lsl 

MERiH AKOGUL Fotograf SanatC;:lsl 

REHA BiLiR Fotograf SanatC;:lsl 

Ba$vurularm Kabul Edilme Tarihi: 30 HAZiRAN 2016 

Eserlerin Son Ba$vuru Tarihi: 30 EYLOL 2016 (sa at 24.00 e kadar ba~vuru modUlO 

aC;:lk olacaktlr) 

Sonuc;larin AC;lklanmasl: JOri toplantl ve sonuc;:lann duyuru tarihi ilerleyen gOnlerde 

(http://www.eba.gov.tr) adresinden duyurulacaktlr. 


iLETi$iM 
Yan!}ma Sekreteri: Alpaslan TURAN 

aturan@meb.gov.tr Te/efon:O (312) 296 9518 

http://www.eba.gov.tr
www.eba.gov.tr
www.eba.gov.tr


Milli Egitim Bakanhgl 

Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii 


"15 Temmuz ve §ehitler" EBA RESIM YARI§MASI YONERGESI 


YARI§MANIN KONUSU: "15 Temmuz ve $ehitler" 

Olkemizde ya§anan hain darbe giri§iminin ardtndan milletimizin ortaya koydugu asil 
duru§, demokrasiye sahip ~Ikan can siperane savunu§u, millet olma, bir olma arzusu 
EBA yan§malannda resim sanatl ile §ekil bulacaktlr. 

Yan§mayla ogretmen ve ogrencilerimizin milli irade, demokrasi, vatan, ordu- millet, 
§ehadet, ilk kur§un, kahramanhk, bayrak konulanna resim yoluyla bakl§ a~llan 
yansltllacaktlr. 

YARI§MANIN AMACI: 

Yenilik ve Egitim T eknolojileri Genel Mudurlugu taraftndan duzenlenen bu yan§ma He 
Turk Milli Egitim Sistemi'nin genel ama~ ve temel ilkeleri dogrultusunda ogrenci ve 
ogretmenlerin resim sanattna olan ilgilerini one ~Ikarmak ana fikrinden hareketle 
a§agldaki ama~lar hedeflenmektedir. 

Resim yan§maslyla; yapiiandinci bir anlaYI§la yeniden geli§tirilen ogretim 
programlanna uygun olarak; 

• 	 Fatih Projesi ve Egitim BiIi§im Agl'ntn tanttllmasl kapsamtnda; farktndahgl 
artlrmak ve projeyi tanttmak, 

• 	 Milli irade, demokrasi ve milli degerlerimize baghhk konusunda farktndahk 
olu§turmak, 

• 	 Ogretmen ve ogrencilerin ki§isel geli§imine katklda bulunmak, estetik 
duyum ve begenilerini geli§tirmek, 

• 	 Toplumda milli irade, demokrasi, vatan-ordu-millet, §ehadet, ilk kur§un, 
kahramanhk, bayrak, gazilik v.b. kavramlann gorsel dokumunu ~Ikarmak, 

• 	 Ouygu ve dU§IJncelerini gorsel sanat ~h§malan araclhgl ile 
sergileyebilmeleri ve ~evredekilerle payla§maktan zevk alabilmeleri i~in 
ortam saglamak, 

• 	 Oers dl§1 sanatsal etkinliklerde bulunma a\l§kanhgl ve zevkinin olu§mastna 
katkl saglamak, 

• 	 Ortaya ~Ikan urlinleri EBA i~eriginde yer vererek payla§lma sunmak, 
• 	 Ho§goru, ba§kalartna saygl, bilginin ya§ama aktanlmasl, kendini ifade 

etme, uretilenlerin gelecek ku§aklara aktanlmasl gibi kazantmlan saglamak. 

YARI$MANIN KAPSAMI 




Yarr~ma ogretmen ve ogrenci olmak uzere iki ayrr kategoride yapllacaktJr. 

Ogretmen kategorisi. Turkiye genelindeki Milli Egitim Bakanllgl'na bagh tum resmi ve 
ozel okul ogretmenlerini kapsamaktadlr. 

Ogrenci kategorisi, Turkiye genelindeki Milli Egitim Bakanhgl'na bag" tum resmi ve 
ozel okullarda okuyan ortaokul ve lise ogrencilerini kapsamaktadlr. 

YARI~MAYA KATllIM ~ARTLARI 

Genel $artlar 

1- Yarr~ma, Turkiye genelindeki Milli Egitim Bakanllgl'na bagh tUm resmi ve ozel okul 
ogretmenleri, ogrenci kategorisinde ise resmi ve ozel ortaokul ve lise ogrencilerine 
aYlktlr. 

2- Resmi ve ozel okullarrn 12. Slnif ogrencileri mezuniyet tarihine kadar yarr~maya 
katllabilirler. Istenildigi takdirde mezuniyet tarihini belirten belgeyi sunmalarr 
gerekmektedir. 

3- Yarr~maya katllan ozel okulogretmenleri ba~vuru tarihleri araslnda okulogretmeni 
olduguna dair belgeyi istenildiginde sunmalarr gerekmektedir. 

4- Katlllmcilar, daha once herhangi bir yarr~mada derece (Birinci, Ikinci, Oyuncu, 
Mansiyon, Ozel OdUl, Sergileme) alml~ ve herhangi bir kaynakta baSllml~ eserleriyle 
yarr~maya katllamazlar. Yan~maya eser gonderen katl"mcllar resimlerin tUmuyle 
kendilerine ait, ozgun eserler oldugunu, beyan ve taahhut etmi$ saYlhrlar. (Odul 
kazanan katlllmcilardan bu beyan ve kabulleri dl~lnda hareket ettigi anla~llanlarln elde 
ettikleri odUl, unvan ve her tUrlu kazanlmlarr geri ahnacaktlr). 

5- Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MudurlOgu (yEGITEK) yah~anlan ve birinci 
derece yaklnlan bu yarr~manln kapsaml dl~lnda kalacaktlr. 

6- Seyici Kurul Oyesi ya da birinci derece yaklnlarr bu yan~manln kapsaml dl~lnda 
kalacaktlr. 

7- Milli Egitim Temel Kanunu'na ve genel ahlak ilkelerine uymayan resimler yarl~ma 
dl~1 blrakllacaktlr. 

8- Her katilimci (ogretmen, ogrenci) en fazla bir eser ile yarr~maya katllabilir. 

9- Yarr~macllar, yarr~maya katlldlklarr eserlerin her tUrlu yaYIn hakklnl Yenilik ve 
Egitim T eknolojileri Genel MOdOrlQgjj'ne devrettigini kabul eder. 

10- YaYlmlanan eserler iyin herhangi bir telif ucreti odenmez. 

11- Ba~vurusunu tamamlayan her yarl~macl, yukanda belirtilen yarl~maya katlhm 
~artlannl kabul etmi~ saYlhr. 

Yan~ma yonergesine eba.gov.tr/yarisma/basvuru adresinden ula~abilirsiniz. 



T eknik $artlar 

1- Resimde kullamlacak teknik, katlllmcilann tercihine blrakllml~tlr. 
Yart~macllar kara kalem, Kuru boya, pastel, yaghboya, akrilik, guaj, kolaj vb. 
her tGrlu teknikte yall~llml~ eserleri ile yarl~maya katllabilirler. 
l3ilgisayarS!lstllli~imlE!l:Jsf!pul egjLr!L~ecektir. 

2-	 Yan~maya gonderilen eserler, en az A3 boyutlarmda (29,7x42 cm) veya en 
fazla 35x50xcm boyutlarmda resim kagldl uzerine olacaktlr. 

3-	 Yarl~maya gonderilecek eserlerde paspartu olmamahdlr. 
4-	 Resimlerin on yuzunde isim, imza vb bilgi olmayacaktlr. 
5-	 Eserlerin arka yuzunde ~u bilgiler yer almahdlr. 

• 	 Katlhmclnm kategorisi (Ogretmen veya Ogrenci) 
• 	 yarl~macmm adl ve soyadl 
• 	 Okulunun adl ve iii 

6-	 Resim zarar gormeyecek ~ekilde, dikkatlice paketlenmi~ olmahdlr ve zarfm 
iyinde ~u belgeler yer almalldlr: 

• 	 Yart~ma katlhm formu (Yonergenin sonunda yer alan bo~ form 
katlhmcllar tarafmdan doldurulup imzalanacaktlr) 

• 	 Resim 

BA~VURULAR ve ESERLERiN GONOERILMESi 

Yan~maya gonderilecek zarfm uzerine "OGRENCi KATEGORiSi" veya 
"OGRETMEN KATEGORiSi" yazlldlktan sonra a~agldaki adrese posta/kargo 
ile gonderilecek veya elden teslim edilecektir. 

MEB YENiLiK VE EGITIM TEKNOLOJILERi GENEL MOOORLOGO 

15 Temmuz ve ~ehitler EBA RESiM YARI~MASI Yarl,ma Komitesi 06500 
Teknikokullar- Yenimahalie/Ankara 

OOOLLER 

Oduller, ogretmen ve ogrenci olmak uzere iki ayrl kategoride verilecektir. 

Qgr~ttmen K~tegQrisi O@jleri: 

1.lik odUlu 4000 TL 
2.1ik odUlu 3000 TL 
3.luk OdUlu 2000 TL 
EBA Ozel Odulu 2000 TL 
91l~J'l~lKCltegorisiO!tulieri: 



1.1ik odUlO 4000 TL 
2.lik odOIO 3000 TL 
3.10k odOlu 2000 TL 
EBA Czel OdOlu 2000 TL 

yarl§ma~Se~ici Kurulu ilerleyen gOnlerde (t}tlQ:L/www.eba.gov.tr) adresinden 
duyurulacaktlr. 

Ba!jvurularm Kabul Edilme Tarihi: 03 EKIM 2016 

Eserlerin Son Ba!jvuru Tarihi: 31 ARALIK 2016 
Sonu.;laran A';lklanmasl: Juri toplantl ve sonuclarm duyuru tarihi ilerleyen gOnlerde 
(http://\AfWW.eba.gov.tr) adresinden duyurulacaktlr. 

iLETI$iM 
Yarl§ma Sekreteri: Alpaslan TURAN 

~!yran@meMQYJr Te/efon:O (312) 296 9518 

http://\AfWW.eba.gov.tr


(OGRENCiLER i(:iN) 
"15 TEMMUZ VE SEHiTLER EBA REsiM YARISMASI" 

KATaIM FORMUVE TAAHHUTNAME 
YARISMA KOMiTESi BASKANLIGINA I ANKARA 

Yarl~maya gonderdigim resmin kendime ait oldugunu, daha once duzenlenen 
hicbir yarl~mada derece, Odul vb. kazanmadlgml ve herhangi bir yan~ma kapsammda 
sergilenmedigini, Eserirnin, Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudurlugunce her 
tUrlu yaym organmda suresiz yaymlanabilecegini, yapacagl cah~malarda 
kullamlabilecegini ve bu yarl~maya ait ozel ~artname hLlkumlerini aynen kabul ettigimi 
taahhUt ederim. 

ADI: 


SOYADI: 


OKULU; 


SINIFI: 


RESMiN ADI: 


E-POSTA: 


CEP TELEFONU: 


ADRES: 


iL: 


Yan~ma $artnamesini okudum ve biitiin ko~ullan kabul ediyorum. 

T ARiH / iMZA: ............................................................................................... . 




(OGRETMENLER i<;iN) 
"15 TEMMUZ VE SEBtTLER EBA RESiM YARISMASI" 

KATILIM FORMU VE TAABBUTNAME 
YARISMA KOMiTESi BASKANLIGINA I ANKARA 

Yafl~maya gonderdigim resmin kendime ait oldugunu, daha once dOzenlenen 
hil;bir yafl~mada derece, odO! vb. kazanmadlglm ve herhangi bir yafl~ma kapsamlnda 
sergilenmedigini, Eserimin, Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MOdOriOgOnce her 
tOrlO yaYIn organlnda sOresiz yaYlnlanabilecegini, yapacagl <;ah~malarda 
kullamlabilecegini ve bu yafl~maya ait ozel ~artname hOkOmlerini aynen kabul ettigimi 
taahhOt ederim. 

ADI: 


SOYADI: 


OKULU: 


RESMiN ADI: 


E-POSTA: 


CEP TELEFONU: 


ADRES: 


iL: 

Yan~ma $artnamesini okudum ve biitiin ko~ullan kabul ediyorwn. 

TARiH I iMZA: ............................................................................................... . 




EBA-CiZGi 

2. 	KARiKA TOR YARI$MASI $ARTNAMESi 

1. YARI~MANIN AMACI: 

Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genet MOdOrlUgO tarafmdan dOzenlenen bu yan~ma ile 
TOrk Milli Egitim Sistemi'nin genet amac ve temel ilkeleri dogrultusunda Ogrencilerin ve 
Ogretmenlerin karikator sanatma olan ilgilerini One Clkarmak ana fikrinden hareketle a~agldaki 
amac1ar hedeflenmektedir. 

YapllandlrlCi bir anlaYI~la yeniden geli~tirilen "Ogretim Programlan"na uygun olarak; 

Egitime, cizginin dO~Once ve mizaha dOnO~mesi diyebilecegimiz karikatOr gOzOyle 
bakllmaslnr saglamak ve ortaya C1kacak bakl~ aCl1annr bir egitim C1ktiSI olarak 
kullanmak, 

• 	 Fatih projesi ve Egitim BiIi~im Agl'nm tanrtllmasl kapsammda farkmdahgl artlrmak ve 
projeyi tamtmak, 

Ortaya Clkan OrOnleri EBA iceriginde yer vererek payla~lma sunmak, 

Ogretmen ve ogrencilerin ki~isel geli~imine katklda bulunmak, estetik duyum ve 

begenilerini geli~tirmek, 


• 	 KarikatOr sanatmm geli~imine katklda bulunmak. 
• 	 Ouygu ve dO~Oncelerini gOrsel sanat cah~malan arac"lgl ile sergileyebilmeleri ve 

yevredekilerle payla~maktan zevk alabilmeleri icin ortam saglamak, 
• 	 Oers dl~1 sanatsal etkinliklerde bulunma all~kanllgl ve zevkinin olu~masma katkl 

saglamak, 
• 	 Karikator yan~maslyla; ho~gOrO, ba~kalanna saygl, bilginin ya~ama aktanlmasl, 

kendini ifade etme, Oretilenlerin gelecek ku~aklara aktanlmasl gibi kazanrmlan 
saglamak 

2. HEDEF KiTlE: 
Yan~ma Ogretmen ve OQrenci olmak Ozere iki kategoride yapllacaktlr. 
Resmi ve Ozel okullarda gOrev yapan tom Ogretmenler. 
Resmi ve Ozel okullann orta ve lise klslmlannda ogrenim gOren tom Ogrenciler. 

3. KONU: MOIteciler ve Karde,lik 

4. TEKNiK: Teknik serbesttir. Yan~macllar geleneksel yOntemierin yanr slra dijital teknolojileri 
kullanarak olu~turduklan karikatOrlerle de yan~maya katdabilirler. 

Yarl,ma fartname ve katilim fonnuna http://www.eba.gov.tr/yarisma/basvunJ 
adresinden ula,llabilir. 

5. KATlllM KO~UlLARI: 

Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdortQOOnOn 
koordinasyonunda yapllacak olan karikatOr yan,maslna; resmi ve Ozel okullarda gOrev yapan 
Ogretmen ve OQrenim goren ortaokul ve lise OQrencileri katllabilir. 

http://www.eba.gov.tr/yarisma/basvunJ


Yart~macllar ancak birer adet karikator ire ba§vuru yapabilirler. 
• 	 Yan§maya katllacak eserler, A4 boyutundan kOC;Ok, A3 boyutundan bOyOk olmamahdlr. 

Katlhmcllar kendi anlatlm bic;imlerine uygun her torlO teknik ve malzemeyi kullanmakta 

serbesttirler. 

Yart§maya gonderilen eserler orijinal ve daha once yaymlanmaml§, sergilenmemi§ 

olmahdlr. Eserlerin ahntl ve/veya c;ahntl olmasmdan dogabilecek her tOrlO yasal 

sorumluluklar eser sahibine aittir. 


• 	 KatllrmCilar, daha once herhangi bir ulusal veya uluslararaSI yart§mada odOl, 
mansiyon, ozel odO! ve sergileme alml§ eserleriyle yan§maya katllamazlar, aksi tespit 
edildigi takdirde eser sahibi OdOllendirilmi§ olsa bile odOIO geri ahmr. 

• 	 Katllrmci yan§maya rumuz ile katllacaktlr. Rumuz c;alr§manm arkasma, sag Ost ko§eye 
yazllacaktlr. 

• 	 Yart§macllann katlhm formunu eksiksiz doldurmalan ve karikatOrlerini katllrm formu ile 
birlikte son katilim tarihinden once belirtilen adrese posta veya elden teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

• 	 Eserlerin postada gorebilecegi zararlardan kurumumuz sorumlu degildir. 
• 	 Ozerinde irnza, isim ve i§aret olan ve yan§ma §artlanna uymayan c;ah§malar 


degerlendirme dl§1 tutulacaktlr. 

• 	 Milli Egitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amac;lara hizmet eden, sakmcalr ve zararlt 

ifadeler ic;eren, genel ahlak kurallanna uymayan, hakaret ic;eren ve ne amac;la olursa 
olsun firma adl kullamlan eserler yan§ma dl§1 kalacaktlr. 

• 	 YEGITEK c;alr§anlart ve birinci derece yaklnlan yan§maya katllamazlar. 
• 	 Yan§maya katllan eserlerin batOn yaym haklan Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel 

MCtdCtrlCtgO'ne ait olur. 
• 	 Yan§maya katalan eserler, Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MCtdCtrlCtgCt tarafmdan 

eba.gov.tr adresi Ctzerinden ticari olmayan amac;larla egitimltamtlm Vb. faaliyetlerinde 
kullamlabilir. 

• 	 Yan§macl, dereceye giren eserin kullamm haklanm Yenilik ve Egitim Teknolojileri 
Genel MOdCtrlCtgO'ne verdigini pe§inen kabul eder. Buna bagll olarak gerek Fikri ve 
Smai Haklar Kanunu'nu, gerekse diger ilgili mevzuat geregince yan§maya gonderdigi 
eserinin/eserlerinin c;ogaltma, i§lenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. 
umuma arzda gerekli bilumum haklar ic;in Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel 
MCtdCtrlCtgCt'ne izin/muvafakatname verdigini kabul eder. Bu §ekilde kullamlan eserler 
ic;in, eser sahibi verdigi izni sonradan kesinlikle geri almayacaglnl ve eserin yukandaki 
§ekilde kullamlmasml men etmeyecegini veya bu izin/muvafakatname ic;in herhangi bir 
teUf hakkl veya maddi, manevi talepte bulunmayacaglm, gayri kabili rOco kabul, beyan 
ve taahhOt eder. 

• 	 Bu yan§maya katllanlar yan§ma ko§ullarlnl kabul etmi§ saYlhrlar. Uygulama 

esaslarmda yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Egitim Teknolojileri 

Genel MOdCtrlOgOne aittir. 


6.YAPITLARIN TESLiMi 

• 	 Yart§macllar oncelikle 2(iki) harf ve 4 (dort) rakamdan olu§an bir rumuz 

olu§turacaklardlr. 


• 	 Qrnek(AD2379) 
• 	 Rumuz karikatOrOn arkasma sag Ost ko~eye, katlllm formunun konulacagl zarfm 

Ozerine ve kargo paketinin uzerine yazllacaktlr. 
• 	 Ogretmen ve ogrenciler www.eba.gov.tr adresinden indirecekleri kendileri ite ilgili 

katthm formlanm doldurup zarfa koyacak ve kapatllan zarf Ctzerine sadece rumuzlartnJ 
yazacaklardlr. 

www.eba.gov.tr


• 	 Zarf, yan§maya katJlacak eserle birlikte postada zarar gormeyecek §ekilde 
ambalajlanacak, zarfm Ozerine "OGRENCi KATEGORiSi" veya "OGRETMEN 
KATEGORiSi" i1e katlllmcmm rumuzu yazllacaktlr. 

• 	 A§agldaki adrese postalkargo ile gonqerilecek veya elden teslim edilecektir: 

MEB YENiLiK VE EGiTiM TEKNOLOJiLERi GENEL MUOURLUGU 
EBA C;iZGi KARiKATUR YARI$MASI Yar.§ma Komitesi 06500 
Teknikokullar- Yenimahalle/Ankara 

7. SEC;ici KURULUN OLU$UMU VE C;ALI$MASI: 

• 	 Secici kurul be§ ki§iden olu§ur. Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MOdOrlOgO secici 
kurulu belirler 

• 	 Secici kurul Oyeleri, yan§ma slrasmda eserlerin hepsini birlikte degerlendirmekle 
yOkOmlOdOr. 

• 	 Secici kurul gerek duymasl halinde ogretmen ve ogrenci kategorisinde iki adet ozel 
OdOI ihdas edebilir. 

• 	 Secici kurul Oyelerinden, mOcbir sebeplerle katJlamayanlar olursa, yerine Yenilik ve 
Egitim Teknolojileri Genel MOdOrlOgO tarafmdan aye belirlenir. 

Yapllacak odOI torenine §ehir dl§mdan katllacak odOI kazanml§ yan§macllann yol ve 
konaklama giderleri YEGiTEK tarafmdan kar§llanacaktlr. 

8.00UL TURU VE MiKTARI: 

Ogrenci Kategorisi 	 Ogretmen Kategorisi 

• Birincilik OdOIO (1 adet) 4.000 TL • Birincilik OdOIO (1 adet) 4.000 TL 
• ikincilik OdOIO (1 adet) 3.000 TL • ikincilik OdOlO (1 adet) 3.000 TL 

• OcOncOIOk OdOIO (1 adet) 2.000 TL • OcOncOIOk OdOIO (1 adet) 2.000 TL 

• Eba Ozel OdOIO (1 adet) 2.000 TL • Eba Ozel OdOlO (1 adet) 2.000 TL 

Sergilenmeye deger gorOlen ogretmen ve ogrenci eserleri bir albOmde toplanacaktlr. 

9. YARI$MA TAKViMi : 
Eserlerin Son T eslim T arihi : 31 Arahk 2016 

Sonuclar ve OdOI toreni www.eba.goY.tr adresinden duyurulacaktlr. 

Bu yonetmelikte belirtilmeyen diger hususlarda karar yetkisi Milli Egitim Bakanhgl'na aittir. 


iLETi$iM 

0-312-2969518 aturan@meb.gov.tr 

http:www.eba.goY.tr


(OGRENCiLER iCiN) 
"EBA CizGi - 2. KARiKA TOR YARI$MASI" 


KATIUM FORMU VE T AAHHOTNAME 


YARI$MA KOMiTESi BA$KANUGINA I ANKARA 


Yan!lmaya gonderdigim karikaturon kendime ait oldugunu, daha once dOzenlenen hiybir 
yan!lmada derece, OdOl v.b. kazanmadlgml ve herhangi bir yan!lma kapsammda 
sergilenmedigini, KarikatOromOn Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MOdOrlOgOnce her turlO 
yaym orgamnda sOresiz yaymlanabilecegini, yapacagl yah!lmalarda kullanllabilecegini ve bu 
yan§maya ait ozel §artname hOkOmlerini aynen kabul ettigimi taahhOt ederim. 

RUMU_Z__] __ 

ADI: 


SOYADI: 


OKULU: 


E-POSTA: 


CEP TELEFONU: 


ADRES: 


iL: 

Yan§ma $artnamesini okudum ve bOtun kO!lullan kabul ediyorum. 

TARIH IIMZA: ............................................................................................... . 




(CGRETMENLER iCiN) 
"EBA CizGi -2. KARiKATOR YARI~MASI" 


KATIUM FORMU VE T AAHHOTNAME 


YARI~MA KOMiTESi BA~KANUGINA I ANKARA 


Yan§maya gonderdigim KarikatOrOn kendime ait oldugunu, daha once dOzenlenen hiybir 
yan§mada derece, OdOI v.b. kazanmadlgml ve herhangi bir yan§ma kapsammda 
sergilenmedigini, KarikatOrOmOn Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MOdOrlOgOnce her tOrlO 
yaym orgamnda sOresiz yaymlanabilecegini. yapacagl yall§malarda kullamlabilecegini ve bu 
yan§maya ait ozel §artname hUkOmlerini aynen kabul ettigimi taahhOt ederim. 

RUMUZ 


ADI: 


SOYADI: 


OKULU: 


E-POSTA: 


CEP TELEFONU: 


ADRES: 


iL: 


Yan§ma ~artnamesini okudum ve batOn ko§ullan kabul ediyorum. 

TARIH I IMZA: ............................................................................................... . 



