
T.e. ~--, 
MUS V ALiLiGi 

il Milli Egitim Miidiirliigii @ 
SaYI : 32026198-821.05-E.13524587 30.11.2016 

Konu: Cocuk Resim Y an~masl 

............................................ KA YMAKAMLIGINA 
i1ge Milli Egitim Miidiirliigii 

...................................................MDDURLUGUNE 


ilgi 	 :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii'niin 
25/11/2016 tarih ve 13349213 sayth yazlSl. 

Milli Savunma Bakanhgl Harita Genel Komutanhgmm; 02-07 Temmuz 2017 tarihleri 
arasmda Washington DC/ABD'de dlizenlenecek olan "ICA Uluslararasl Cocuk: Resim 
Yan~masl"nda Tiirkiye'yi temsil edecek eserleri se9mek iizere Tiirkiye geneli resmi/ozel tiim 
okul oncesi, ilkokul ve ortaokul ogrencilerine yonelik ekli ~artname esaslan dogrultusunda 
Haritalarz Seviyoroz (We Love Maps) konulu "Cocuk Resim Yan$maSl" diizenlenecegi 
bildirilmi~tir. 

Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ve yan~ma ~artnamesi yazUillZ ekinde 
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yaptlmaStnl ve dereceye giren ilk 
uy eserin 06.02.2017 tarihine kadar Mudiirliigiimiiz Temel Egitim Subesine gonderilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


Milli Egitim Miidiirii 


Ekler: 

l-Yazl (6 Sayfa) 


DagltIm: 

i1ge Kaymakamhklanna 

Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Miid. 


Bu evrak gIlvenli elektronik imza ile imzalal11m~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.1r adresinden 5018-1903-3fcc-9742-f7bb kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.1r


T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdiirlilgli 


SaYI : 88013337-821.05-E.13349213 25.11.2016 

Konu : <;ocuk Resim Y an~masl 

.................VALiLiGiNE 
(it Milli Egitim MUdiirlUgli) 

ilgi 	 Milli Savunma Bakanhgl (Harita Genel Komutanhgl),mn 18/1112016 tarihli ve 
13065889 saYlh gelen yazlSI. 

Milli Savunma Bakanhgl Harita Genel Komutanhgmm; 02-07 Temmuz 2017 tarihleri 
arasmda Washington DC/ABD'de dUzenlenecek olan "ICA Ulusiararasl <;ocuk Resim 
Yarl~masl"nda Tiirkiye'yi temsil edecek eserleri se9mek Uzere Tiirkiye geneli resmi/ozel tUm 
okul oncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul ogrencilerine yonelik ekli ~artname esasian 
dogrultusunda Haritalan Seviyoruz (We Love Maps) konulu "C;ocuk Resim Yarl~masl" 
diizenleme talebine i1i~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir. 

Soz konusu yan~mamn; TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Mill! Egitim Temel Kanunu 
He TUrk Mill! Egitiminin genel ama~lanna uygun olarak, ilgili yasal dUzenlemelerde belirtilen 
ilke, esas ve ama9lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, illilge mill! 
egitim mUdiirli1k1eri tarafmdan ger~ekle~tirilmek Uzere, derslerin aksattlrnamasl kaydl He 
goniillUliik esasma gore yapllmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim. 

Muhammed Sadlk ARSLAN 

Bakan a. 


Genel Mudur V. 


Ek : ilgi yazl ve elderi (5 sayfa) 


Not: Etkinlige http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurularilkategori/18 adresinden ul~abi1ecektir. 


irtibat: (0312) 5952130- 2135- 2139- 2462 


DagltIm: 

Geregi: Bilgi: 

BPlam Temel Egitim Genel MudiirlUgli 


Ortaogretim Genel MiidiirlUgli 
Din Ogretimi Genel MUdiirliigli 
MesIek! ve Teknik Egitim Genel MUdiirlugli 

Ozel Egitim ve Rehberlik Rizmetleri Gen. Miid. 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel MiidiirlUgii 
M.S.B. Rarita Genel Komutanhgl 

Teknikokullar - 06500 Yenimahalle! A"lKARA Bilgi ic,:in : Cihat SUKAY A (Set) 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312)2969427 
yegitek@meb.gov.tr 	 Paks: (0 312)223 8736 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalarum~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e lbO-1036-3ec9-9849-8655 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
www.meb.gov.tr
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurularilkategori/18


TASNiF OISI T.C, 
MiLLi SAVUNMA BAKANLIGI 


HARITA GENEL KOMUTANLIGI 

ANKARA 


TEKHiz 35415333-0610- f.5.1.' '" .16/Karto.OJl..Jos.:L.( It,. Kaslm 2016 

KONU : Resim Yanl)masl. 

MEB YENILiK VE EGiTiM TEKNOLOJiLERi GENEL MOOORLOGO 
(ileti~im Oaire Ba,kanllgma) 

1. Hartta Genel Komutanligl kurulul)undan bu yana TOrk SHah!! Kuvvetleri lie diger kamu ve 
kurulu~lanna harita ve harita bUglsi hizmeti sunmakta, OIkemizi haritaclhk alanmda uiusiararasl 
fark!! kurulul) ve organizasyonlarda temsil etmektedir. 

2. Soz konusu kuruluilardan biri de Uluslararasl Kartografya Birligi (lCA),dir. leA her iki senede bir 
uluslararasl konferans ve bu konferans i~risinde de bir \:ocuk resim yan§maSI dOzenlemektedir. 

3. Bu kapsamda Hartta Genel Komutanllgl tarafmdan, 2017 Yllmda ger~kle,tiri/ecek rCA 
Uluslararasl Cocuk Resim Yan~masmda TOrkiye'yi temsil edecek eserleri secmek Ozere, yurt 
genelinde okul oncesl, ilkokul, ortaokul ve liselerde ogrenim goren ogrencilerin kat/11m I ile resim 
yan,masl dOzenlenecektir. 

4. "Haritalan seviyoruz (We love maps)" konulu resim yan§masl ile resim sanatma olan ilginin 
artlnlmasf. yaratlc! call§malann desteklenmesi ve haritaclhk sevgisi ve farkmdallgmm artttrllmaSI 
ama9Ianml~tlr. 

5. Yanimaya ait detaylar ve call,ma takvimi EK-A ~rtnamede yer almaktadlL 

6. Yan,mada dereceye giren eserler, Harita Genel Komutanilgl taraflndan 02-07 Temmuz 2017 
tarihleri arasrnda Washington DC/ABO'de dOzenlenecek olan uICA Uluslararasl Cocuk Resim 
Yan§mas,"na TOrkiye'yi tems!1 etmek Ozere gonderilecektir. 

7. Bu kapsamda gerekli koordinasyonun sag/anarak EK-A l)artnameye uygun resimlerin Harita 
Genel Komutanltgma gonderilmesini arz ve rica ederim. 

MILLT SAVUNMA BAKANI NAMINA 

Osman ALP 
MOhendis Atbay 
Hartta Genel Komutam 

t~---.."" .....-.~"', ......~ "''''''' -;'" ..."--....,_h~_,'" 

EKi . Ycnilik ,'C eghim Td,H)ivjik,-, 

EK-A ("Haritalan Seviyoruz (We love maps)" Konulu .t.... GCl\(!1 Mudi.lrliil1li
4 __~_....___" 

Cocuk Resim Yan,masl ~artnamesi) 1 

I 1 8 i.as;.} t.".,,; 
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..·ilTASNiF DI§I EK-A 

TEKHIZ.: 35415333-0610- f5.:1.f 4 -16/Karto.D. /3.3c.5;l,4 .... Kasfm 2016 

"HARITALARI SEVIYORUZa KONULU 
C;OCUK RESIM YARI~MASI 

9ARTNAMESI 

1. GENEL 

Harita Genef KomutanhOI {HGK} 1895 Ylltndan bu yana Turk Silahh Kuvvetleri He diger 
kamu ve kurulu§lanna harita ve harrta bilgisi hizmeti sunmakta. Olkemizi haritaclhk alanmda 
ulusal haritaclilk kurumu olarak uluslararasl platformda temsil etmekte ve faaliyetlerine 
katlltm saglamaktadlr. S6z konusu kurulu1i1ardan birr de Uluslararasl Kartografya Birligi 
{ICA}'dir 1972 Ylhndan bu yana ayesi oldugumuz ICA. her iki senede bir uluslararasl 
konferans duzenlemekte ve beraberinde belirledigi temalara uygun eocuklara yonelik bir 
resim yan§masl dOzenlemektedir. 

02-07 Temmuz 2017 tarihleri arastnda Washington DC/ABO'de duzenlenecek olan "ICA 
Ufuslarasl C;ocuk Resim Yaruimasf"nda Turkiye'yi temsil edecek eserleri sec;mek Ozere yurt 
genelinde detaylarr aljaglda aC;:lklanan c;:ocuk resim yart§masl dOzenlenecektir. 

Bu yan§ma ile Olkemizi tems!1 edecek resimleri seemek, bununta birlikte c;ocukfann 
dOnyaYI yaratici betimlemelerine destek olmak, harita ve kartografyanm farktndallgtnl 
artttrmak ve yevreye olan duyarhligml geli§tirmek amac;lanml§tlr. 

2. KATILIM 

Yan~maya. tum Turkiye'de temel ve orta OQretimde OQrenim goren 15 ya$ ve daha kOyuk 
c;ocuklar katllabilir. 

3. YARI$MA KONUSU 

"Haritalar. seviyoruz (We love maps)" olarak belirlenmi§tir. 

4. YARI~MA ESASLARI 
a. Yan§mada 4 farkh ya§ grubu (6 ya§ altl, 6-8 ya§, 9-12 ya§, 13-15 val?) olu§turulacak ve 

seoim her val? grubu lein ayn ayn yapllacaktlr. 
b. Resimler smlf ortammda g6rsel sanat ogretmeninin gozetiminde yaptmlacaktlr. 
c. Her yan,maci yan§maya yalmz bir resimle kat/lacaktlr. 
e· Ulusal ve uluslararasl juriler; dogru mesajm verilmes!, harita ieerigi, uygulama kalitesi 

hususlanm olyot olarak kullanacaktlr. Oaha a91k deyi§le seeimlerde; 

(1) Resim temasma uygun olarak kartografik elemanlar (C;izgi, renk, sembol) 
araslnda bic;im §ekil ve kullamm baglantlsl, 

(2) C;ocuklann ya§tna gore; DOnya !}eklinin, Qzerlnde yer alan kara ve denjz 
alanlannm orantlll olarak verilebilmesi, 

(3) Resim temasma uygun olarak renk, sembol ve yazl kullanrlmasl dikkate 
ahnacaktlr. 

d. Resim ebadl en faz'a A3 sayfa boyutunda (420 mm x 297 mm) olacakttr. Resimde yer 
alacak harita yiziminde, mevcut bir hariladan yararlanrlabilir veya bir bilgisayar programl 
kullamlabilir. Her tllrlu resim teknigi ve boya malzemesi serbesttir. 
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EK-ATASNiF OISI 
<'.-,. 

TEKHlz.: 35415333-0610- rS.2..llj -16/Karto.D./3:t:::.S2.1 JLt Kaslm 2016 

e. Resim malzemesi olarak yabuk bozulabilen (yaprak gibi) ya da klnlabiten (cam gibi) 

malzeme kulfamlmamah ve resim bitirildikten sonra herhangi malzeme ile kaplanmamahdlr. 


1. Oaha Onceki Yillara ait farkh temalarla yapllml' Ornek resimler 
rrttgJlgJ.1ildrensmaQs. !!brary. carleton. cal internet adresinden incelenebilir. 

g. Resmin On yOzune kesinlikle hiobir bUgi yazllmayacak, resmin arkasma. "etiket" 

formatrna uygun olarak resmi yapan cocugun ismi. ya~l. okul adresi, ulke adl, ve resmin 

Turk~e ile yabanci dildeki (ingilizce veya Franslzca) adl yazllacakhr. Aynca ayn bir kaglda 

gerektiginde irtibat saglanabilmesi amaclyla Ogrenei velisinin itetiiim bilgileri yazllarak eserle 

birlikte gonderilecektir. 


g. Resimler teslim tanhinden sonra (20.02.2017) i1eti§im adresine ula~masl halinde 
degerlendirmeye ahnmayacak ve posta/kargodan dogabilecek geeikmeden Kurumumuz 
sorumlu tutulmayacakttr. 

,____ Eserlerin etike!lenmesi a~aglda belirtilen etiket f2~at!~~~re yapllacakttr. 

I;~ .. ----1!':~;;;::::;'''"'n'"'''0 ........ll\(~E-'2"·-J 

I E-MAil ADDRESS .•.:_"-./e •• .''' cia zl{ye:mFl""'p, :,I': ei-"JS1ll.,!'5!'llS !a~"a·nH. : ...•~.-.-J
ISCHOOL AOQ,RESS :, ~r;I,'hr "t. 'I; lIWes, '1(; ·tel: fa <in i.,g"~,,,.e';,: >"el' 1C!Ric,1;';' c'''iJi::>: p!l!il"akt.~___.___~._~ 

E=:-'-------~~~-=~··---"--·~~____ ._ .-~~~~._.~_.___.____J 

5. FAALiYET TAKViMi 

I'S~~_I _ ~MLI~E'::""" ._. T BA$LANG~~_rl-.-~~~~.- ..J 
1 DOzenlenecek olan resim yanfmaslnm II Milli 21 11 2016 2511 2016 IIf- Egitim MOdurH.iklerince okullara duyurulmasl ___1---__._" I" 

25.11.2016 30.11.2016 

30.11.2016 

17.01.2017 

16.01.2017 

20.01.2017* 

i 2 Yarujmanm okul mudOrlUklennce {jQrencilere 
L_..._~._.. duyurulmasl 
I .~. Qgrenciler tarafmdan eserlerin hazirlanmasl 
r Eserlerin okul mOdurlOklerince toplanmasl, I 3 I degerlendirilmesi ve ilee Milli E~itim 

MudurlOklerine aOndenlmesi 
1ge Milli E~itjm MOdurluklerince eserlenn 

23.01.2017~ Idegerlendirilmesi ve II Milli Egitim 
MudOrlOklerine gondenlmesi I 
II Milli Egitim MudOrlOklerince eserlerin . I I
degerlendirilmesi. komisyon taraflOdan 

5 dOZenlenen tutanak ile birlikte Hanta Genel 06.02.2017 20.02.2017* I 
Komutanhgl'na (Iletiifm Adresine) 
gOnderilmesi. I 
Harita Genel Komutanltgr'na gelen eserlerin 6 20.02.2017 10.03.2017 Idegerlendirilmesi 

I 
---

ICA'ya gondenlecek eserler lein eser sahipleri 
7 tarafmdan ICA Formu doldurulmasl ve 11.03.2017 25.03.2017I 

Hrt.Gn.K.hgma gonderUmesi t--.. 
Hrt. Gn. K.hgmca degerlendirilen eserlerin MUteakiben i1gililere J8 

i sergilenmesi ve OdOI tOreni duyurulacakt,r.,--
9 Eserlerin I CA'ya gOnderilmesi 27.032017 01.05.2017 ] 

Biti§ tarihleri postalkargonun i1gifi birime ulal}acagl en son tarihi belirtlr. 
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EK-ATASNIF OISI 

TEK.Hiz.: 35415333-0610- '~.l.''c -16/Karto.D. / .l~~ 1'1 Kaslm 2016 

6. FMLiYET TAKViMINE ILi~KIN ACIKLAMALAR 

a. Yart§ma ko§ullan okul mOdorlOgO taraftndan ogretmen ve ogrencilere duyurulacaktlL 

b. Ogrenciler taraflndan hazlrlanmt§ olan eserler okul mOdurfGklerine teslim edilecektir. 

c. Okullarda "resim" dahnda gorsel sanat Ogretmenlerinden olu,turulacak komisyon 

taraftndan eserler degerlendirilecektir. 


C. 4 ayn kategoride birinci olan eserler Okul MOdOriogonce tutanakla II~ Milli Egitim 

MudOrlugOne teslim edilecektir. 


d. Okullardan gelen eserler ilce Milli Egitim MOdOrlOgonce kurulacak komisyonlar 

taraftndan tekrar degerlendirmeye alinacak ve birinci olan eserler II Mill! egitim 

MOdOrliJklerine teslim edilecektir. 


e. 'I Milli Egitim MudurlOkleri tarafrndan otu9turulacak II Oegerlendirme Komisyonu 
taraflndan her yaf} grubu igin birinciler sec;ilecek ve posta I kargo araclhglyla ileti,im adresjne 
gonderilecektl r. 

f. Hrt.Gn.K.hgl taraftndan gorevlendirilecek 2 juri uyesi ile, Yenilik ve Egitim Teknolojileri 
Genel MudOrlOgO taraftndan gOrevlendirilecek 3 jOri Oyes;, belirlenecek tarihlerde Harita 
Genel Komutanllgl'nda bir araya gelerek Olkemizi temsil edecek resimleri seyecektir. 

g. Hrt.GnKllgl taraftndan Olkemizi temsil edecek aser sahiplerinin velilerine, gocuklanntn 
resimlerinin sergilenebilecegini ve ileride kullanllabilecegini kabul ettiklerini belirten resmT leA 
formu elektronik posta veya posta yoluyla gonderilecektir. Ogrenci velis! tarafmdan 
doldurulup imzalanacak bu form tekrar postalkargo vasltaslyla Hrt.Gn.K.h9tna ula,tlfllacaktlr. 

7. OOOLLER VE OOOL TORENi 

Oegerlendirme sonucunda a!?agldaki tabloda yer alan Odulier verilecektir. 

IGRUPLAR alRINCILlK OOOlO _.- IKINCILIK OOOlO 	 OCONCOLUK -~-'-'--' 
OOOLOI 	 -- 

6 ya, alt! Fot raf Makinesi __ 1 
16-8 yalj "____ Fot raf Makinesi 

9-12 ya§ Fot raf Makinesi __-i 
13-15 ya, Fot rat Makinesi ~1 

OdOI toreni zamam ve veri mOteakiben ilgililere bildirilecektir. 

8. ESERLERIN IAOESI 

Odor verilen ve uiuslararasl resim yanfjmastna gonderilmek Ozere segUen eserler iade 
edilmeyecek ve her to riO hakkl Harita Genel KomutanhOI'mn olacaktlr. DiOer eserler yafl~ma 
sonuglanntn aglklanmaslOl takip eden 30 gun iyinde geri ahnabilecektir. Bu sOre zarflOda geri 
allOmayan eserlerden Harita Genel KomutanhOI sorumlu deOildir. 
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TASNiF OISI 	 EK-A 

TEK.Hlz.: 35415333-0610-IS.2..tlt -16/Karto.D./3.JeSl,..( I '; Kaslm 2016 

9. YASAL HAKLAR 

a. Harita Genel KomutanllQI, odu! verilen ve uluslararasi resim yan§maslOa gonderilmek 
uzere s~len eserleri her tOriu afi~, katalog, bro§ur, resim vb. tanlttm malzemesi olarak 
kullanma hakkma sahiptir. 

b. Aynca uiusiararasl resim yanl1maslna gonderilmeye hak kazanan eserlerden bu 
yan~mada da dereceye girenler, ICA tarafmdan, UNICEF tebrik kartlannda kullanllmak Ozere 
UNICEF uiusiararasl sanat komitesine teklif edilecektir. Eserler ICA taraflOdan da 
kullamlabilecek olup, katlilmcllar bu nedenle herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir. 

C. Juri kararlan kesindir, itiraz edilemez. 

BU YARI$MAYA KATILANLARIN VELi VEYA VASILERI BU $ARTNAME HOKOMLERiNI 
EKSiKSiz KABUL ETMI$ SAYIURLAR KATILACAK TOM OGRENCILERE BA$ARILAR 
DILERJZ. 

iRTiBAT NOKTASI: 0 (312) 595 2130-2135-2139-2462 

BELGEGECER: 0 (312) 320 1495 

ADRES: 	 Harita Genel Komutanhgl 
TIp FakUltesi Caddesi 06590 Cebeci/ANKARA 
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