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T.C. 

MU~ VALiLiGi· 


ilMilli Egitim Mudfirlugu 


SaYl : 32026198~821.05-E.. 13958041 09.12.2016 

Konu : Toyota Hayalimdeki Araba ResiIn 


Yan~masl 

.............................................KAYMAKAMLIGINA 

ilve Milli Egitim Mudur!ugu 

................................ iLKOKUL/ORTAOKUL MOnORLUGUNE 


ilgi :Milli Egithn Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Gene! Mudij.rlugu'nun 

08/12/2016 tarih ve 13873602 saytll yazlSl. 


Toyota Tfirkiye Pazariama ve Sat1~ A.~. 'nin; vocukiann hayal diinyalanm ogrenmek 
ve hayallerindekiarabalan ke~fetmek amaclyla Tfirkiye geneli resmilozel tum ilkokul ve 
ortaokul ogrencilerine yonelik, ekli ~artname esaslan dogrultusunda "Toyota Hayalimdeki 
Araba Resim YarI~masl"duzenlemek istedikieri ilgi yazl ile bi1dirilmi~tir. 

S5z konusu yart~mayla ilgili Yazt ve ~artname yazlmlz ekinde gonderilmi~tir. 
Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yaptlmasllll ve yan~maya kattlacak eserlerin ilgi 
yazlda belirtilen' adres.e dogrudan gonderilmesi hususunda; 

Bilgilerinizl ve geregini rica ed.erim. 

Sebahattin EKE 

Vah a . 


. MilH EgitimMudfir V. 


Ekler: 

l-Yazl veekleri (10 Sayfa) 


DagltIm: 

ilve Kaymakamhklartna 

ResmilOzel Tum ilkokullOrtaokulMud. 


" Bu evrak giivenli elektronik irnza ileirnzalarunI9tJr.http://evr.aksorgu.rneb.gov.tr adresinden 66a6-409b-3d07-9taf-a944kodu ileteyit edilebilir: 



T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MiidfulUgu , 


SaYl : 88013337-821.05-E.13873602 08.12.2016 
Konu : Toyota Hayalimdeki Araba Resim 

Yan~maSl 

.. : ..............VALiLiGiNE 
(11 MilliEgitirn Miidiirliigu) 

ilgi : Toyota Tiirkiye Pazarlama ve Satl~ Anonim $,irketinin 01112/2016 taiihli ve 13562430 
saytll gelen yazlsl. 

Toyota Tfukiye Pazarlama ve Satl~ A.$.'nin; c;ocuklarm hayal diinyalanm pgrenmek 
ve hayallerindeki arab alan ke~fetmek amaclyla Tiirkiye geneli resmi/ozel tUm ilkokul ve 
ortaokul ogrencilerine yonelik, ekli ~artname esaslan dogrultusunda "Toyota Hayalimdeki 
Araba Resim Y an~masl" diizenleme talebine ili~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir. 

Soz konusu yan~manm; Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Mill! Egitim Temel Kanunu 
ile Turk Mill! Egitiminin genel amac;lanna uygun olarak ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen 
Hke, esas veamac;lara aykmhk te~kiletmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, illilc;e mill! 
egitim miidfuliikleri tarafindan gerc;ekle~tirilmek uzere, derslerin aksattlmamasl kaydt ile 
gonulliiliik esasma gore yaptlmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim. 

Bilal TIRNAKCI 

Bakan a. 


, Genel Miidiir 


Ek : ilgi yazl ve ekleri(9 sayfa) 

Not: Etkinlige http://yegitek.meb.gov,tr/www/yarisma-duyurularilkategori/18 adresinden ulaf?libilecektir. 


Etkinlik Wbat :. (0212) 3540354 


DagltIm: 

Geregi: Bilgi: 

BPlanl Temel Egitim Genel Miidiirliigune 


DinOgretimi Genel Miidiirliigune 
Ozel Egitim ve Rehb. HizIn. Genel Miidiirlugune 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiitliigune 
Toyota Tiirkiye Pazarlama ve Satl~ Anonim $irketine 

EmniyetMah. Mevblna Bulvan TeknikokullarNol 06500Yenimaballe I ANKARA Bilgfi<;in: Ghat SUKAYA 
Telefon No: (0312) 29(:; 94 00 Faks No: (0 312) 213 61 36 Sef 
e-Posia: csukaya(.ymeb.gov.tr Internet Adresi: yegitek.meb.gov.tr Telefon No: (0312) 296 94 27 

--~==~~~~~==~~--~~~~~~~~~
Bu evrak glivenli elekttonik inlza He irn.zalanm~ttr. bttp:lle~orgu.ll1eb.gov.tr adresinden ba,31-668b-31Ob-b9a 7 -6b 10 kudu ile teyit edilebil~. 

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


TOYOTA TORKiVEPAZARLAMA VE SATI$A.$. 

. Cumhuriyet MahaliesiE-5 Yan Yol 

No: 11 Yakaclk 34876 Kartal 
Istanbul TORKIYE 

30.11.2016 

T.C. Milli Egitim Bakanltgl 

Ankara 

. '. : -

Toyota Turkiye Pazarlama ve Satl~ A$. olarak 2016-2017 Egitim veOgretim Ylh i~erisinde "Hayalimdeki 
Araba" adl altmda bir resim yan§maslteliip etmek arzusundaYlz. Yan§manm konuve §artlannl i~eren .. 
§artnameyi ekte bilgilerinize arzederiz. 
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Toyota Turkiye paifirlama ve ~atl~ All. 

! 

ileti§im: 

Kun.lmsal ileti§im BolOmO 
Toyota Pazarlama ve Sah§. A$. 
Cumhuriyet Mah. E·5 Yanyol 
No:11 Yakaclk- KartalllSTANBUl 

YcniHk \'e Eg,i'(rll1 Tt'knot.ujil~ri 
GeneI 
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TOYOTA TORKiYEPAZARLAMA VE SATI$ A$. 

Cumhuriyet Mahallesi E-5 YanYol 
No:11 YakaClk 34876 KarlaI 
Istanbul TORKIYE 

YARI~MA ~ARTNAI\IIESi 

ADI:'TOYOTA HayalimdekiAraba Resim Yam~mas, 

KONUSU: HayalimdeJ<i Araba Resim Yan~masl 

TORO: Resim Yan~masl 

AMACI:C;ocuklann hayaldlinyalanril ogrenmek ve hayallerindeki arabaJan ke§fetmek 

HEDEF KiTlE: ilkokul ve.Ortaokul (7. ya~ ve altl,8-11 ve 12-15 ya§ gruplanndaki ogrenciler) 

ZAMANI: 1 Arallk 2016 Ba§langlCf 124~ubat 2017 Biti§ 

KATlllM KOSUllARJ: 

• 	 Katillm/giri§ Oereti yoktur. Herhangi bir satin alma i~lemi gerekmemektedir. 
• 	 Katilimlar a~agldaki §artlara uygunluk gostermeli ve Cfoeukkatlllmclya ait (bundansonra Aday 

. dive anllaeaktlr) orijinal resimc;:ah§masl ile yapllmahdlr: (a) Adaym 	ya§lkatlhm formunda 
belirtilen kategori ic;:erisinde yer almalldlr ve (b) Aday, Turkiye Cumhuriyeti slnlrlanic;:erisinde 
yasalolarak ikamet ediyorolmalldlr. . 

I
• 	 Adaylar, daha once yaymlanml~, ba§ka yan§malara gonderilmi§ ve uc;:OncU $ahlslann 

haklannt ihlal eden eserlerle 'yan~rhaya katllamaz. Bu nitelikteki ve yarr§manm temaslna 
uygun olmayan eSerler degerlendirmeye allnmaz. 

• 	 Kazanan adaym ve adaym veli, vasi(ebeveynler) veya yasal temsileisinin bueserle daha once 
ba~ka yan~malara katllniadlgml ve eserin OC;:OncO §ahlslann haklarml ihlal etmedigini 
dogrulamasl gerekmektedir. 

• 	 Bir aday yan$maya istedigi .kadareserle kablJm gosterebilir; aneak her birba~vuru Toyota 
Turkiye Pazarlama ve Satl~ A.~.' ye (bundan sonra 'Toyota TOrkiye' olarak amlaeaktlr)ayrr 
bir zarfla gonderilmeli veya dogrudanToyota Plazalar' a teslim edilmel.idir. OdOller herbirAday 
ic;:in birer taneyle slmrlldlr. . 

• 	 Yan~maya katllacak. eserlerin A3 kaglt boyutunda veya tabloidboyutta olmasl tavsiye ediii r. 
A4 boyutundaki c;:alJ§malar da kabul edilecektir. . 

• 	 400mrox550 mm boyutundahbuyOk ve A4 .boyutundan kOc;:Ok c;:all~malar(Or: AS gibi kaglt 
boyutlanna c;:izileneserler) degerlendirilmeyecektir. 

• 	 Paspartukullamlmamasl onemle tavsiye edilir. 
• 	 Eserlerinel c;:iziml vebir .arka plana sahip olmasl esastlr. Eserler dijital olarak yaratllml~ 

olmamalJdlr, Bilgisayar kullamlarak olu§turulan c;:all§malar degeriendirilmeyeeektir. 
• 	 Eserler kolaj, dekupe veya ayn resimleribirle§tirme/yapl~tlrma c;:ah§maICln olmamalldlr. 
• 	. Her tOrlu kaglt einsine r'nOsaad.e edilmektedir ve istenilen resim malzemesi (karakCilem,slJlu 

boya, renkH kalemler, pastelboya, vs.de dahil olmak Ozere bOlOn boyalar) kullanrlabilir.' 
• 	 Arka plana sahip olmayan eserler .degerlendirmeye tabi tutulmazlar. 
• 	 Ba§vuru tarihinde 16 ya§lndan gOn alm,~ adaylar degerlendirmeye tabi tutulmazlar. 
• 	 Her ba§vuru i9in katlhm formu eksiksiz doldurulmah ve eserle birlikte( ya eserin arkasma 

yapl~tlnlarak ya.da esere atac;: ile ilil;;tirilerek) teslim edilmelidir. 
• 	 OkuUardan yapllan toplu gonderimlerde, Toyota TOrkiye tarafmdan belirlenen,. resmi web 

TOYOTA 



TOVOTA TORKlvE PAZARlAMA VE SATI9 A.9. 

CumhuriyetMahaliesiE-5 Van Yol 
No: 1.1 YakaGlk 34876 Kartal 
istanbul TORKIYE 

sitesindeki katlilm formu haricinde okul azelinde hazlrlanan ve doldurulan farkll formiar. 
agrenci i5im listeleri hazlrlanarak gonderilem.eksik bilg; ic;eren. imzaslz. yan§mamn resmi 
formu oimayan eserler d~erlendifmeye tabi tutulmayacaktlr. , 

• 	 Katilim formu yarJ§manm resmiweb sitesinden (hUp:llwww.toyota.com.tr) indirilebilir. 
• 	 Katlhm formunda doldurulmasl gereken bilgilera§aglda belirtilmi§tir. Ania§manm 11. Maddesi 

Aday ile birlikteadaym ebeveynle,ri ya da yasal temsilcisinin imzalannl gerektiimektedir. 
Cgretmenlerin imzasl gec;ersizdir. . . 

1, Ya§ kategorisi, 
2. Eserin ba§hgl, 

3, Adaym C;izdigi "Hayalimdeki Araba" Fikri, 

A. Adaym adl, 
5. Adaym ya§1 ve dogum tarihi, 

6, Adaym cinsiyeti, 

7. Adaym ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin adl, 

8. Posta adresi, 

9.~Telefonnumarasl (cep ve/veya sabit), 

10. E-posta adresi (eger varsa), 

11. iAdaym ve ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin onayml gosteren imzalan. 


• 	 Her iki ebeveynin de ebeveynlik haklanna sahip ·olmasl durumunda her ikisininde imzasl 
gereklidir.Eger sadece biri bu hakka sahipse tek ebeveynin imzasl yeterlidir: Ebeveynlerin . 
imzalayamadlgl durumlarda yasal temsilcinin imzaiamasl gerekmektedir.{Not: Ogretmen 
imzaslgec;erli degildir, formlan agretmenlerin imzalamamaslanemle tavsiye edilir) 

• 	 Aday ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin (a) Japonya'yagirl§ yapmasmda yasal bir 
engelin olmamasl gerekmektedir ve (b) Toyota Motor Corporation'm'(bundansonra TMC 
olarak amlacaktlr) belirleyecegi tarihlerde Japonya'ya seyahat etmeyi kabul ediyorolmasl ve 
buna ek olarak (c)TMC'nin vize konusunda hic;bir taahhOtte bulunmadlQlnl ve sorumluluk kabul 
etmedigini biliyor olmasl gerekmektedir. • 

• 	 DOnya Yarl§masl'nda her altm, gumu§ ve bronz ileazel MOl kazananlar, bir ebeveynleri veya 
yasal temsilcilerininde e§Ukedecegi Japonya seyahati kazanacaklardlf. OdOI, Japonya'ya 
gidi§-donO§ ekonomi smlfl uc;ak biletlerini veJaponya'da TMG tarafmdan belirlenecek 
yerlerdekikonaklamc;l bedellerini ic;ermektediLKendi' ulkelerindeki havaalanma gidi§ ve 
geli§lerin harcamalan, diger yerel seyahatgiderlerive adOle uygulanabilecek vergiler 
kazananlann sorumlulugundadlr. Uc;ak biletlerinintarihinde degi§iklik yapllamaz. Seyahat 
tarihi Agustos·2017 olarak belirlenmi§tir. Kazananlar daha sonraki bir tarihte kesill seyahat 
tarihi konusunda bilgilendiril~ceklerdir. Duyurusu yapllan odOlOn ~ri§ilemez bir duruma 
gelmesi halinde TMC aym degetd~ ba§kabir adCllsunma hakkml sakl~1 tutar, 

• 	 Finalistlerin adOlleri isekendilerine gBnderilecektir. 
• 	 Ba§vuru yapan Aday ve Adaym ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi,. bu' §artJara ve ko§ullara 

bagllkalacaklanm ve Toyota TOrkiye ve TMCtarafmdan belirlenmi§ olari jOrihin karannc;l itiraz 
etmeyeceklerini ya da bunakar§1 her hangi bir yasal, hukukigil'i§im ya da. eylemde 
bulunmayacaklanm kabul ve taahhotederler. 

• 	 TMC, Toyota TOrkiye ve Toyota Plaza c;ah§anlanmn c;ocuklan da yafJ§maya katllabil.me .. 
hakkma sahiptir. 

http:katllabil.me


TOVOTA TORKivEPAZARLAMA VE SATI$ A.$. 

Cumhuriyel Mahallesi E·5 Yan Yol 
No: 11 Yakaclk 34876 Kartal 
istanbul TURKiYE 

KATILIM VE SONKATILIM TARiHi: 

Katilimlar a~agldaki belirtilen yontemlerden biriyle ve 24 $ubat 2017 tarihine kadar yapllmahdlr: 

1. Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yan~masl'nI a§aglda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine 
posta yoluyla: 

Toyota Turkiye Pazarlama ve Satl§ A$. 
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 11 
Yakaclk 34876 Kartal-istanbul 

2, Toyota Plazalar'a bizzat teslim yoluyla. $ehrinizdeki Toyota Plazalan ogrenmek i<;in a§aglda 
belirtilen web sitesini ziyaret ediniz. httQ:llwww.toyota.com.tr 

DEGERLENOiRME: 

• 	 Sadece yukandaki kriterlere uygunluk gosteren ba§vunjlar TOrkiye ve Dunya 

Yan§masl'nda degerlendirmeye ailnlrlar. 


" 	 TOrkiye Yan~masr'ndaki her ya~ kategorisinde ilk 3 (toplam 9 kazanan} Haziran 2017'te 
Japonya'da yaprlacakolan DOnya Yarl~masl'na katilim hakklna sahip olur. 
TOrkiye Yan~masl'na ve DOnya Yan~masl'na ba~vuraneserler, TMC ve Toyota TOrkiye 
sorumfulugunda belirlenen jOri ve KonunI,m uzmanlan taraflndan prensip olarak 
orijinallik veyaratlclilk bakl~ a9ls/yla degerlendirilecektir. 

• 	 DOnya Yan§masl'ndaodOI kazananlar (altln ad 01, gOmO~ adOI, bronzadOI) ve fii'lalistler, 
katrllmci bir<;ok Olkeden gelen ba§vurular araslndan se9i1ecektir. Bunun yam slra,' odOI 
kazananlar arasmdanda ozeladOle layrk olan eser se9ilecektir. Ancak, Turkiye yan§masl 
ile Donya Yan§masl'mn slralamasl arasmdaherhangi bir baglantr olmayacaktlr. 

• 	 Juri kararlarr kesindir. 
• 	 A~aglda belirtilen Degerlendirme Kurulu Oyeleri aYnl zamanda JOri (Se<;i,ci Kurul) olarak gorev 

yapacaktlr. " 

DEGERLENOiRME KURULU : 

DE!gerlendirme Kurulu; Ba~kanllgml Prof. Aydin Ayan taraflndan gergekle§tirilecek degerlendirme 
kurulunda yer alan ilgiliisimlerin biyografileri a§agrda bulunmaktadlr: 

1. 	 Sn. Prof. Aydm AYAH 

1972-77 Yillarl arasmda ogrenim gordogolstanbul Devlet Gazel Sanatlar Akademisi YOksek Resim ' 
BollimOnde, 1979 Yllinda Asistan olarak goreve ba§ladl. 1986-87' de British Council'in bursuyla 
gittigi lngiltere' de sanatsal9al1§malar yaptl. 1990'da DOyent, 1998Yllinda Profesor oldu. EEF , 
(Eisenhower Exchange Fellowship) bursuyla giUigi ABD'de kOltOrel ve sanatsal konularda ara§tlrma 
inceleme ve gorO§meler yapt!. 1975Ylliodan gOnOmOze dek yurticinde ve yurtdl§mda uy yOze yakrn 
karma sergiye katllan sanat910ln NorveyVolda'da, Kore Seul'de, Tayland'da veLondra Gold!;lmiths' 
Gallery'de aC;llml§ ve TOrkiye'nin degi§ik kentlerinde aylkml§ 32ki§isel sergisi VEl biri §iir dalmda 
16'sl resim dahnda olmak OZere toplam17 odOIO vardlr. 

TOYOTA 



TOYOTA TORKIYE PAZARLAMAVE SATI$ A.$. 


Cumhuriyet Mahaliesi E-5 Van Yol 

No:l1 Yakaclk 34876 Kartal 

istanbul rORKiYE 


2. Sn. Prof. ZahitSOYOKi$LEYEN 

1967 Yllinda Ankara Gazi Egitim Oniversitesini bitiren sanat91 bir sOre ~elSitii egitim gorevlerinde 
bulunduktan sonra 1971-1976 Yillarl arasl Almanya Kassel'de Guzel Sanatlar Akademisinde uzmanllk 
egitimi gormi.i~ti.ir.1977 Ylhnda TOrkiye'yedonen sanat~135YllayaklalSan sanat seruveninin buyOk bir 
klsmlnl Ankara'da ge~irmilS, 1992 Yllinda Hacettepe Oniversitesi'nde Profesorluge yOkselmi§tir. Sir 
sOre once istanbul'ayeti§en sanat~1 halenYeditepe Universitesidekan yardimcisl ve GOzel Sanatlar 
BiJlOmO ba§kanllgml yOrOten sanat91 soyut mekan yah§malan ile son derecE;! ozgOn ve9arplCI.eserler 
Oretmektedir. 

3. Sn. Prof. Giifveli KA YA 

1977 Yozgat'ta dogdu. 1995 Yllmda Ankara Anadolu Gazel Sanatlar Lisesinden mezun oldu. 1999 
Ylltnda Marmara OniVersitesi GOzel Sanatlar FakOitesi Resim BolOmOnden mezunoldu. 2000 Ylhnda 
Milnar Sinan Oniversites;. Sosyal Bilimler Enstitoso Resim Ana Sanat Dah'nda YOksek Lisans 
programma ba§ladl. AYni yll Yeditepe Universitesi Gazel Sanatlar F akOltesi Plastik Sanatlar SolOlnO' 
nde Ara§tlrma Gorevlesi olarak yall§maya balSladl. 2006 Yllinda Mimar Sinan GOzel Sanatlar 
Oniversitesi Doktora/Sanatta Yeterlik programlnl "TOrk Resim Sanatl'nda Atatork Portreleri ve R.esim 
Fotograf i1i§kisj" ba§hkh tezi ile tamamladl. Aym yll Yeditepe Oniversitesi GOzel Sanatlar FakOltesi 
PlastikSanatiar BolOmO'nde Yardlmel Doyentlige atandl. 2010 Ylhnda DOyentoldu ve aymkurumda 
Doyentlige atandl. Halen Oekan Yardlmclhgl ve Plastik Sanatlar BolOmBa§kan Yardimcisl olarak 
yah§malanna devametmektedir.BugOne kadar 13 kilSisel sergi aQan sanat~mln pek yok karma 
sergide, onemli moze vekoleksiyonlarda eserleri yer almlliitlr. 1995 Yllmda Birle§mi§ Millet/er NOfus 

. Fonu Ankara temsilciliginin dOzenledigi 'Kadmlara E§itlik: Notus Sorunlan C;ozOmOnde En l>nemli 
Adlm' konuluposter yan§masmda ikincilik, 1996 Yllrnda Amtkabir DernegincedOzenlenen 'Turk 
Baglmslzltk SavalSl ve Cumhuriyetimiz' konulu resim yan§masmda mansiyon, Hl97 DSi -TRT GAP 
TV i§birligi Ue dOzenlenen 'GAP'ta Su Ve Toprak' konulu resim yanlSmasl ikineilik OdOIO, 2000 Ylltnda 
TOYAP Gen~ Sanatyl Resim Yan§masl 'Ylltn Gen~ Sanatylsl' odOIO ve 2001 Ylltnda Tekel Resim 
Yan§masl ikineilik OdOllerini alml§tlr. Kaya, 15 TOrk ve 15 Moldovall sanat~mmkatlhml ile 2004 
Agustos aymda Moldova' da, 2005. Ylhnda ABO-New York'ta davetli sanat~, olarak work-shop 
yah§mlarma katllml§tlr. 

4. Do~ Dr. MustafaOrkunMOFTOOGLU 

1973 Ylhnda OtlTrabzon'da dogmu/i alan sanatCI, 1995 Ylhnda Mimar Sinah Oniversitesi GOzel 
Sanatlar FakOitesi Resim BolOmO'nden lisans, 1997'de aynt kurumdan YOksek Usans diplomasl 
almw, 1997 ve 1998 Yillannda Trakya Oniversitesi Egitim FakOltesi, Resim-i§ Egitimi BolOmO'de 
Ara~tJrma Gorevlisi olarak cah§ml§tlr. 1998 y,hnda Mimar SinanOniversitesi GOzel Sanatlar FakOlt~si 
Resim BolOmO'nde AralStlrma GorevliliQlne balSlamllS, aym kurumdan 2006 Ylhnda Sanatta Yeterlik 
unvant almaslyla Yardlmel Do~entlige atanmllS, 2011 YlllndaaYni kurumda DOyent olmu§tuL Halen 
Mimar Sinan GOzel Sanatlar Oniversifesi'nde ogretim Oyeligigorevini Resim .BolOmO'nde 
sOrdOrmekte olan, iki ki§isel sergi aymllS ve 12 OdOIO bulunan sanat~mln eserleri yurt i~i ve yurt 
dllSmdabir yok karma sergide yer almllStlr. 

(~
~ 
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TOYOTA TORKIYE PAZA.RLAMA VE SATI~A.9. 


Cumhuriyet Mahaliesj E-5 Van Yol 
No: 11 Yakaclk34876 Kartal 

istanbul TORKiYE 

5. Do~ Dr. Evren .KARAYEL GOKKAYA 

1979 Tekirdag'da dogdu, 2001 Yllinda TrakyaOniversitesi GOzel Sanatlar Egitimi Resim BolOmO'nU 
tamamladl, aym YII· Canakkale 18 Mart. Oniversitesi GUzel Sanatlar Fak.Oltesi Hesim B610mO'ne 
YOksek Usansogrencisi ve Aral1tlrma Gorevlisi olarak kabul edildi. 2006 Yllinda Mimar Sinan GOzel 
Sanatlar Oniversitesi GOzel Sanatlar FakoltesiResim BolOm[j'de Sanatta Yeterlik Egitimi'ne ve aynl 
kurumda Aral1tlrma Gorevlisi olarak goreve bal1ladl. 2010-2011 Egitim6gretim Yllinda kazahdlgl 
Erasmus Ogrenci Degi~imPragraml'yla bir YII sOre ile Sanatta YeterlikEgitimine italya Urbino Devlet 
Guzel SanatlarAkademisj'nde devametti. Ulusal ve uluslararasl bir yok karma ve yanl1mah sergide 
eserleri sergilenrni~, biri yurt iyl biri yurt dl~J olmakuzere iki kil1isel sergi ayml~ ol<;ln sanatyl Mimar 
Sinan Oniversitesi· GSF Resim BolOmO'nd(i:! doktora egitimine devametmekte· ve aym kurumda 
Ara~tlrma GorevliSi olarakyahl1rnaktadlr. . 

6. Yrd. Do~. Burcu A YANERGEN 

1982 istanbul'da dogdu, Ylldlz Teknik Oniversitesi Sanat Tasanm FakOltesi Sahat BolOmO'nden 
Sanat Yonetimi ve Birlel1ik Sanatlar'da ylft anadal yaparak mezun olmu~, Marmara Oniversitesi GOzel 
SanatlarEnstitosU Resim AnasanatDah'ndaVOksek Usans ve Doktora yapml~tlr.eir ki!?iselsergisi 
bulunan(2011), ulusal veuluslarart,isl 90k saYlda karma sergide yapltlan yer alml!? alan sanatyl, 
halen Yeditepe Oniversitesi GOzel SanCitlar FakOltesi Sanat Yonetimi BolUiTlU'ndeogretim Oyesi{Yrd; 
00<;.) olarakgorevyapmaktaglr. . .. 

. r. Ar§. Gor. Mehmet GOKTEpE 

(Van, 1973) Van YOzUncU YII Oniversitesi Egitim FakOltesi Resim BolOrnO:nde Lisans veYUksek 
Usans Egitimini tamamlaml!?tlr. Mimar Sinan Guzel Sanatlar Oniversitesi Sosyal Bilimler enstitosO 
Resim Anasanat Dahinda Sanatta Yeterlili.k Egitimine devam etmekte alan sanatyl aynl kurumda 
Ara~tlrma Gorevlisi olarak calt§makta, seyme sergilerdel biryok proje veetkinlikte 
bulunmul1tur. Sanat<;llnm bir 1. lik .odUIU varOIr. 

8.UmutKIR 

Toyota TOrkiye Pazarlama ve Satl§ A.9. Kurumsal ileti!?im Ktdemli Ulmam Umut Klr, 1976 yllinda 
istanbul'da dogdu. UludagOniversitesi ~iktisadi ve idariBilimler FakUltesi <;ah~maEkonomisi ve 
EndOstriili!?kileribOlUmUnden 1999 Ylhnda mE':lzun olan Kif, i!? ya!?amma 2001 Ylhnda l,Jluslararasl 
Nakliyeciler Dernegi Halkla Ili§kiler departroamnda ba~ladl. 2013 MaYls aymdan beri Toyota TOrkiye· 
Pazarlama ve Satl~A9.'de 9ah~an Klr,ileri seviyede ingilizce biUyor. 



TOYOTA TORKiYE PAZARLAMA VE SATI$ A.$. 

Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol 
No:11 Yakaclk 34876.Kartal 
Istanbul TORKlvE . 

KAZANANLARl~ ACIKLANMASI : 

.. 	 DOnya Yan~masl'nm kazananlan Agustos 2017 tarihindeaC;:lklanacakt,r. 
• 	 Yan~ma sonuC;:lan yan~manm resmiwebsitesinde (http://wINw.toyota.com.fr) 


yaYlnlanacaktlL TOrkiye Yan§masl ve DOnya Yan~masl kazananl.an Toyota TOrkiye 

taraflndan ayn ayn bildirilecektir. . 


• 	 TMC her kazananln vekazananm ebevayn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin 
uygunlukJeri~ilebilirlik ve tanltlm ic;:in kazananln yOkOmlOlOk/tanltlm haklanndan 
vazgec;:me beyam imzalamaslnl ~art ko~maktadlr.Eger bey;;m imzalanmarr:lI~sa MOlden 
feragatedinilmi~ k.abul edilerekikinciye davredilecektir.· . 

• 	 OdOlUn sahibl, ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisidegil kazananm kendisi olmasl esastlr. 
• 	 Kazanamn ebeveyn(lerinin)ininveya yasaltemsllcisinin yafl~maya dahil olmasl durumu, 

herhangi bir smlrlama olmakslzln,odOI kazanma a~amasl da dahil olmakuzere, buki~ilere 
Toyota TOrkiye ya da TMC'den herhangi bir ~ekilde talep hakkl kazandlrmaz. OdOI 
bilgilendirmesi veya odOIOn kendisinin kazanana ula~mamc;tsl veya jadesi durumunda, 
OdOlden feragat edinilmi~ I<abul edilerek ikinciye devrediJecektir. 

• 	 Toyota Turkiye veya TMC tarafmdan onaylanmadlgl sOrece MOiler lJc;:OncO ~ahls[ara 


transfer edilemez ya da satllamaz. 

• 	 Kazananlar, herhangibir sebeple, Toyota TOrkiyeve TMC tarafmdan verilen seyahat 


OdOllinO gerc;:ekle~tiremeyecekleri durumlarda, bu OdOlOn nakit denginitalep etme 

hakkmasahip degillerdir. 


• 	 Katlllmcl, herhangi birkatilim ko~ulunu ihlaletmesidurumunda diskalifiye edilir ve 

. kazandlgl odOlden feragat etmi§kabul edilir. 


• 	 TGrkiye Yan~masl veya DOnya Yan~masl sonuc;:lanna ili~kin yapllacak sorgulama .. 

taleplerini Toyota rOrkiye ve TMC kabul etmezler . 


.OOOLLER: 

• 	 TOrkiye Yan~maslsonucundaherkategoride ilk 3 dereceye giren adaylaraverilecek 

MOilera~agldaki gibidir: 


• 	 7 ya~ve altl: 1'inciye Sony Playstation 4, 2'nciye PSP (PlayStation EI Oyun Konsolu), . 
3'OncOye fotograf makinesi veresim seti . 

• 	 8-11 ya~arasl: 1'inciye AppleiPad Air2, 2'nciyeiPod Touch, 3'Oncuye fotograf makine.si ve 
resimseti 

• 	 12-15 ya~ arasl: 1'inciye Apple iPhone 6, 2'nciye Samsung S5, 3'uncOyefotografmakinesi ve 
~m~ . 

• 	 DOnya Yafl~masl'nda her altm,gOmO~ ve bronz ile .ozel adOI kazananlar, bir ebeveynleri 
veya yasal temsilcilerinin dee~lik edecegi Japonya seyahatikazanacaklardlr.OdOI, 
Japonya'yagjdi~-danO~ ekonomi slmfl uc;:ak biletlerini veJaponya'daTMC taraflndan 
belirlenecek yerlerdekikonakl.ama ve yeme ic;:me (Ozel harcCimalar haric;:) bedeflerini 
ic;:ermektedir.KendiOlkelerindeki havaalanma gidili ve geli~lerin harcamalan,diger yerel 
seyahat giderleri ve odOle uygulanabilecek vergiler kazananlann sorumlulugundadlr. Uc;:ak 
biletlerinintarihinde degi~iklik yapllamaz. Seyahat tarihi Agustos 2017 olarak 
belirlenmi§tir. Kazananlar daM sonraki birtarihte. kesin seyahat tarihi konuslmda 
bi/gilendirileceklerdir. Duyurusuyapllan adOiOn ~ri~ilemez bir duruma gelmesi halinde 
TMC aym degerde ba~kabir OdOI SUnma hakkm I sakI! tutar. 

• 	 Finalistlerin odOlleri ise kendilerine .gonderilecektir. 

http:makine.si
http:kazananl.an
http://wINw.toyota.com.fr


TOYOTA TORKiYE PAZARLAMA VE SATl$ A.$. 

Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol 
No: 11 Yakaclk 34876 Kartal 
istanbul TORKiYE 

$ARTLAR: 

• 	 Yasalar tarafmdan engellenmedigi sOrece ioyotaTorkiye, TMC velf,> ortaklan tical'; veya 
tican olmayan ama«lar dogrultusunda AdaYIn kimligini a«lklama veya h¢rhangibir 
f,>ekilde tazminat ademe zorunluJuguolmadan baf,>vurulan herhangi birul,ke veya yetki . 
alanmdave herhangi bir medya iyeriginde ilan etme, kullanma, uyarlama, duzenleme ve 
revize etme hakklna sahipolacaklardlL . 

• 	 Katlhmhaklan feshedilemez f,>ekilde Aday veebeveyn(ler)i veya ya~al temsilcisinden 
Toyota Turkiya ya da TMOye devredilmif,> saYlltr, katlflmm bOtUn haklan, ba§hgl ve katllim 
lie baglantl,slnlrlama olmakslzlniyerdigi bOton «Ikarlar, patenti, tasanrn haklan ve telif 
haklarr Toyota TOrkiyeveTMC'ye ait olacaktlr ve jade edilmeyecektlr .. Telifhaklarl 
devredilemez, tOm haklar TMC ve Toyota TOrkiye'ye aittir. Yanf,>ma baf,>vUl1.llan katrhmclya 
jade edilmez. 

.• 	 Postalama Slraslnda oluf,>abilecek kaybolmalardan, zararlardan veya gecikmelerden 

dolaYI ne Toyota TOrk/yene de TMC sorumlu tutulamaz. . 


• 	 LOtfen unutmaYlnlz ki DOnya Yanf,>masl'ndayanf,>maya hak kazananlar ve ebeveyn(ler); 
veya yasal temsilcileri af,>agldaki kOf,>ullan kabul etmelidir: 
(a) DOnya Yanf,>masl'yla ilgiliolarak ortaya C;lkabilecek biltOn anlaf,>mazllklar ve 
farkllhklar Japonya'dakj Tokyo mahkemelerinin mOnhaslr yargl yetkisi dahilindedir. 
(b) Herhangi biranlaf,>mazlik veya farkhhk durumunda bu mOnhaslr yargl yetkisine 
uyum gostermelL 
(c) Donya Yanf,>maSlilejlgili olulii8cak anla:;;mazllklan c;ozOmlemek adlna hic;bir diger 
vasa ile c;akl:;;makslzln Japonya yasalan taraftndan mutabakata ula:;;tlrmalldlr . 

. KiSisEL eiLGiLER: 
• 	 Adaym Ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin bilgileri TMC veya Toyota Turkiye 


tarafmdan ahnarak yalnlzca iki yan:;;ma ic;in idari amac;lIkuliamlacaktlr. Bu bUgiler iki 

yan:;;mayla da ilgiliolarak veri i:;;lemeve idari i:;;lemler ic;in Toyota bayiler'ine, Toyota 

TOrkiye'ye ve TMC'ye,TMC reklam ajanslanna, dant:;;manlara, tanttlmvepazarlama 

ajanslarma sunulabilir. 


• 	 Katllimctnm ve ebeveyn(ler)in veya yasaltemsilcislnin yan:;;malara katrhmlan ve 
yan:;;malarla i!i:;;kilietkinlikler sOresinee c;ekilen resimlerin ve video gorOnWlerinin 
Toyota TOrkiye veya TMC taraftndan websiteleri, broliiOrler vb. mecralarda kullamlmaslnl 
kabul ederler. . 

. YARISMA TAKviMi: 

Son ba:;;vuru tarihi: 24 ~ubat2017 
Yan:;;lT)a sonuylannln aC;lklanr:nasl : Agustos 2017 


OGRENCi GiOERLERiNiN (Ula$,m, Konaklama vb.) KARSILANMASI: 

Yanliimada dereceye giren adaylann ve adaym bir ebeveyni/yasal temsilcisinin tum ula:;;lm, 

konaklama, vb. giderleri, ulusalyan:;;ma toreni yapllmasl durumunda, Toyota TOrkiye Pazarlama 

ve Satl:;; A.$. tarafmdan kar:;;llanacaktlr .. 


~ 
TOVOTA 
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iLETisiM BiLGiLERi: 

$ehrinizdeki Toyota Plazalar 
.com.!:r 

Toyota TGrkiye Pazarlama ve Satl§ A.$. 
Cl,lmhuriyet Mah. E-5 Van yol No:11 
Yakaclk 34876 Kartal- istanbul 

Toyota ileti9im Merkezi: 0212 3540354 

Yan~ma resmiweb sitesi: bttR:!/~toyotacorn.trfhayaHmdekf-araba 


