
T.e. 

MU~ vALiLiGi 


il Milll Egitim Miidiirliigu 


SaYl : 32026198-821.05-E.341571 10.01.2017 
Konu : Resim Y an~masl 

............................................KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim Miidiirliigu 

...............................................MUDURLUaUN"E 


ilgi 	 :Milli Egitim Bakanhw Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigu'niin 
05101/2017 tarill ve 221324 saYlb yaztSl. 

ilgi saYlh yazl ile belirtildigi iizere, Uluslararasl HavaClhk H:derasyonu (FAI) 'nun 
diizenledigi ve Tiirkiye seymelerini Tiirk Hava Kurumunun yapacagl, Tiirkiye geneli 
resml/ozel tUm ilkokul ve ortaokul ogrencilerine yonelik ekli ~artname esasian dogrultusunda 
tertip edilecek oIan, bulutlarm otesinde temall "2017 Ylh Gen-: Ressamlar Resim 
Yarl~masl" diizenleme talebine ili~kin ilgi yazl ve ekleri Bakanhglmlzca incelenmi~tir. 

Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ekte gonderilmi~ olup, Okulunuz ogrencilerine 
gerekli duyurunun yapllmaSilll ve yan~maya kattiacak eserlerin ilgi yazl ekindeki ~artnamede 
belirtilen adrese dogrudan gonderilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


Milli Egitim Miidiirii 


Ek: ilgi yazl ve ekleri (5 sayfa) 

Dagltlm: 
ilye Kaymakamhklanna 
ResmilOzel Tiim Ortaokul Miid. 

Bn evrak giivenli elektronik imza ile imzalannll~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 0033-4908-34fd-ab18-708f kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.C. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigu 


SaYI : 88013337-821.05-E.221324 05.01.2017 
Konu : Resim Yan~masl 

................."~iLiG~ 
(il Milli Egitim Miidiirliigu) 

ngi : A vrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler Genel Mudiirliiguniin 27/12/2016 tarihli ve 43145072
821.05-E.14633971 sa)'llI yazlSl. 

Uluslararasl HavacIlik Federasyonu (F AI)'nun diizenledigi ve Tiirkiye seymelerini 
Tiirk Hava Kurumunun yapacagl, Turkiye geneli resmilozel tUm ilkokul, ortaokul, lise ve 
dengi okul ogrencilerine yonelik ekli ~artname esaslan dogrultusunda tertip edilecek olan, 
bulutlarzn otesinde temah 1t2017 YIh Gen~ Ressamlar Resim YarI~maSD."run duyurulmasl 
talebine ili~kin ilgi yaZl ve ekleri incelenmi~tir. 

Soz konusu yan~maya; Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu 
ile Tiirk Milli Egitiminin genel amaylanna uygun olarak ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen 
ilke, esas ve amaylara aykullik te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, illilye milli 
egitim miidiirlUk1eri tarafindan geryekle~tirilmek iizere, derslerin aksatIlmamasl ve 
goniilliilUk esasma gore katlhm saglanmasl kaydIyla dUyurulmasl uygun goriilmu~tiir. 

Bilgilerinizi ve geregini arzlrica ederim. 

Bilal TIRNAK<;I 

Bakan a. 


Genel Mudiir 


Ek : ilgi yaZ1 ve ekleri (4 sayfa) 

Not: Etkinlige http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari/kategori!18 adresinden ula~dabilir. 


Etkinlik irtibat: (0312) 3037252 


DagIt1ll1 : 

Geregi: Bilgi: 


B Plaru Temel Egitim Genel Miidiirliigu.ne 

Ortaogretim Genel Miidiirlfigune 
Din Ogretimi Genel Miidiirliigu.ne 
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdiirliigu.ne 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudiirlugune 
Ozel Egitim ve RehberLHizm.Gen. Miidiirliigu.ne 
Tiirk Hava Kurumu Genel B~kanhgma 

Emniyet Mah. Mevlana Bulvan Tekllikokullar 06500 Yenimahalle I Ac'JKr\RA Bilgi i~ill : Arzu SEviNDIK 
Telefon No: (0312) 2969400 Faks No: (0 312) 213 61 36 bgretmen 
e-Post.'!: internet Adresi: yegitek.meb.gov.tr Te1efon No: (0 312) 2969465 

Bu evrak gllvenli elektronik imza He imzalannn§tJI. http;lfevraksorg:n.meb.gov.tradresinden 6aad-a90d-3918-9284-5071 kodu lie teyit edilebilir. 

http:Miidiirliigu.ne
http:MUdiirliigu.ne
http:Miidiirliigu.ne
http:Miidiirliigu.ne
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari/kategori!18


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

A vrupa Birligi ve DI~ tli~kiler Genel MudUrlugU 

SaYl : 43 14S072-821.05-E. 14633971 27.12.2016 
Konu : F AI Resim Y an~masl 

YEN1UK VE EoiTiM TEKNOLOlt GENEL MODURLUOUNE 

ilgi: TUrk Hava Kurumu Genel Ba~kanhgmm 26.12.2016 tarihli ve 10.883.16 saYlh YazlSI. 

Tiirk Hava Kurumu Genel Ba~kanhgmm ilgi'de kaYlth yaztsmda; Uluslararas1 
HavaClbk Federasyonunun (FAI) diizenledigi ve Tiirkiye seymelerinin Turk Hava Kurumu 
tarafmdan yapddlgJ ekfte $artnamesi gonderilen Gen~ Ressamlar Resim Yarl~masmm 11 ve 
i1-re Milli Egitim MudUrli1klerine duyurulmasl talep edilmektedir. 

BiIgilerinizi ve geregini arz ederim. 

Mehmetali AKDAG 
Daire Bft$karu 

EK: itgi YRZl ve Eki Y arI~a 
$artnamesi ( 2 Sayfa) 

Adres: MER Be~evler kampusll C Blnk!ANKARA Ayrmtlb bilgi i~in: ~b, MtldUrii M. Nahit <;ELiK 
Elektronik Ag: www.meh.gov.tr Tel: to 312) 4131991 
e-posta: nahitcelik@meb.gov.1r Paks: to 312)418 82 89 

Bu evrak gOvenli eleictrQnik imza ila imza!arum~. http://evmksorgn.meb.gov.tradresinden 33ef-2f2e-34dQ..9675-bc8c kodu ita teyit edilebilir .. 

http://evmksorgn.meb.gov.tradresinden
www.meh.gov.tr
http:10.883.16


~ 

~ 


TORK HAVA KURtiMU 

GENEL BA,KANLlC31 


ANKARA 


BYT MD. : 10-883-16 ARALlK2016 
KONU : FAI Resim Yan~masl 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA 
ANKARA 

1. Uiuslararasl Havaclhk Federasyonunun (FAI) Hava Uzay Egitim Komitesi (CIEA) taraflndan 
gergekle~tirilecek Geng Ressamlar Resim Yan~maslmn bu Yilki konusunun "Bulutlann 
Otesinde" oldugu bildirilmi9tir. 
2. 1985 Ylhndan beri arallkslz devam eden bu yan~mada; TOrkiye'den katllan gocuklanmlz 
Ulkemizi uluslararasf arenada OstOn bir ba98f1 ire temsil etmi9 olup bugOne kadar; 8 DOnya Bir
inciligi, 8 DOnya ikinclligi, 15 DOnya OCOncOmgO ve 3 OzeI Te~vik OdOlOnu OIkemize kazandlr
ml~lardlr. Bu yll da Olkemizi temsil edecek cocuklartmlzm belirlenebilmesi igin yan~ma 
~artlarlmn batOn ogretim kurumlarma duyurularak resimlerin 13 Mart 2017 Pazartesi gOnune 
kadar "TOrk Hava Kurumu Genel Ba~kanltgl, AtatOrk Bulvar! No:33, 06100 Opera/ANKARA" 
adresine gonderilmesi hususlarmda Milli Egitim Bakanhglmn iIgi ve destegine ihtiyag duyul
maktadlr. 
3. Bu nedenle, Uluslararasl Havaclhk Federasyonunun (FAI) duzenledigi ve Turkiye 
seemelerinin Turk Hava Kurumu tarafmdan yaplldlQI Ek'te 9artnamesi gonderilen Geng 
Ressamlar Resim Yan9maslmn it ve ilee milli egitim mOdOrlOklerine duyurusunun Bakanhgmlz 
tarafmdan yaptlabilmesi iein gerekli iznin verilmesini saygllanmla arz ederim. 

At-/{~
Kur~atATILGAN 
THK Genel Ba9kanl 

EKLER 
Ek-A : Yan~ma $artnamesi 

Turk Hava Kurumu Genel Ba,kanllgl 

AtatUrk Bulvarl No:33, 06100 Opera/ANKARA 

Tel: 0.312.303 73 00 Faks: 0.312.310 0413 

web: www.thk.org.tr e-mail: thk@thk.org.tr 


www.thk.org.tr


2017 VIIt Gen~ Ressamlar 

'Resim Yarl~masl $artnamesi 


AMAC;: UluslararaSf Havaclilk Federasyonuna (FA!) uye Ulkelerin ~oeuklanmn havaelhk konusuna olan ilgilerini 
artlrmak, ozellikle hava sporlan ile havaelhk ve uzay ~h~malanmn tamtlmlm yapmaktlr. 

KONU: Katlilmolardan tUm gu~lerini tasanmlarl i~in harcaYlp uBUlUTLARIN OTESiNDEII konusu uzerinde 
~ah~arak eserlerini ger~ekle~tirmeleri istenmektedir. Gen~ ressamlanmlza ilham kaynagl olabileeegini 
du?undugumuz a~lklaYlel metin a~agldadlr. 

IIBULUTLARIN OTESiNDE" 
Bulutlarm altmda ya~lyoruz. Onlara baklyoruz ve onlann hareket ettiklerini ya da sadeee durduklannl 

gozlemliyoruz. Onlar, gun dogumunun veya gunbatlmlnln parlak renklerini yansltlrlar. Fartmanm geldigini 
bildirmek h;in karanrlar. Bulutlann neredeyse her yonunu goruruz ve onlan bir~eylere benzetmeye c;ah~lrtz. 

Bulutlann ustUnde sadeee dunyanln slnlrlannl klrmaya cesaret edenlerin biJdigi bir yer var. Sicak hava 
balonlan, planorler ve yelkenkanatlar gokyuzunde bulutlarla birUkte gezerler, dans ederler. U~ak pilotlan ya 
da yolculan da bulutlan seyreder ve yeryuzOnu bulutlarm uzerinden gorurler. Ozel egitim alml~ pilotlar flrtma 
bulutlannl gozlemler ve flrtmamn nereden, ne zaman ve hangl ~iddette geleeeginin bizlere haber verirler. 
Helikopterler, gokyuzunde hareketsin bir bulut gibi durabilir ya da istedigi gibi uc;abilir. Akrobasi pilotlan 
a~lklbulutsuz gokyuzunu ~ok severler. C:;:unku onlar; nefes kesen gosterilerinin yer yuzunden en iyi ~ekilde 
gorunmelerini isterler. Cesur havaellar, hem bilim ic;in, hem de bizlerin bulutlann uzerindeymijiiz gibi 
hissetmemizi saglayacak fotograflar c;ekmek ic;in uzaya hava ara~lan gonderirler. 

Her yeni nesil pilot ve tasanmcl ile birlikte uc;u~ dunyasl da degi~iyor. ~imdi en sevdiginiz sanat 
malzemelerinizi ahp hayal gurunuzu ~h~tJrma SlraSI sizde. Bulutlann otesinde oze! bir yerde bulunan maceralan 
ke~fetme ve heyecant kutlayan bir sanat eseri olu§turma s,rasl sizde. 

YA~ GRUPlARI: Yan~malara katilim G~ ya~ grubunda olacaktlr. 
1. Grup 6-9 ya~ arasl (1 Ocak 2007 ve 31 Arahk 2010 araslnda doganlar} 
2. Grup 10-13 ya~ arasl (1 Ocak 2003 ve 31 Arahk 2006 araslnda doganlar} 
3. Grup 14-17 ya~ aras, (1 Ocak 1999 ve 31 Arahk 2002 araslnda doganlar) 

SURE: Resimler okuUar taraflndan toplu olarak ya da ogrenciJertaraflndan Turk Hava Kurumu Gene! Ba~kanllgl, 
BaSin Yay," ve Tanttlm MGdurlUgu, Ataturk Bulvan No:33, 06100 Opera/ANKARA adresine gonderilecektir. 
Resimler aynt adrese elden de teslim edilebilir. 

Eserlerin son teslim tarihi 13 MART 2017'dlr. 

YARI~MA KURAlLARI: 

.. Resimler mutfak suretle el He yapllm'~ olacaktlr (fiziki engelli c;;ocuklarca ayak veya aglz ile) . 

., Resimler i~in boyut : A3 (29,7 x 42 em) Resimler paspartusuz olacakt,r (c;erc;evelenmeyeeek ve etrafl 

sGslenmeyecektir). 

.. Kullanllacak malzemeler : Suluboya, akrilik boya, yagh boya, silinmez (C;lkmaz) inee/kahn kec;;eli kalemler, 

yumu~ak tGkenmez kalem, pastel boya ~e~itleri, c;;ini murekkebi 

.. Kullanilmasl yasak olan malzemeler : Kur~un kalem, komGr veya kalaci (sabit) ozelligi olmayan ba~ka tur 

malzemeler kullandamaz, fotokopi ve yapl~tlrma mozaik yontemi ile hazlrlanan eserler ve bilgisayar ortamtnda 

yapllan <;ah~malar kabul edilmez . 

• Eserin arka yuzGne a~glda verilen form doldurularak yapl~tmlaeaktlr. Resmin on yuzune kesinlikle hi<;bir 
bilgi yazllmayacaktlr. 
ODULLER: Uiusiararasl Havac,hk Federasyonunun olu~turacagl sec;ici kurul; her ya~ grubunun birincisi, ikincisi 
ve uc;;uneusunu belirlemektedir. D~rece alanlara FAI taraftndan alttn-gumu~-bronz madalya verilmektedir. 
Turk Hava Kurumu da, FAl'nin yaptlgl degerlendirme sonucu, dereceye girenlere c;e~itli odOller verecektir. 
Aynca odUl kazanan eser sahiplerinin ogretmenleri/c;ah$tlncdan da odOllendirilecektir. Yarl~ma sonuc;lan, odUl 
kazanan ogrenci ve <;ah~tlrlellanna aynca duyurulacak ve oduUeri THK Genel 8a~kanhgtntn belirleyecegi yer 
ve zamanda duzenlenecek bir torenle verilecektir. 
Yan~manmTurkiye elemesini TOrk Hava Kurumu yapmakta ve her ya~grubundan derecelendirme olmakslztn 
en iyi 3 (UC;) eser belirlenmektedir. Oduller FAl'nin yaptlg' degerlendirmeye gore verilmektedir. OdUl kazanan 
eserlerin herturlu hakl<l Uluslararas, HavacrlrkFederasyonuna (FA!) aittir. FAt tarafindan bundan onceki yJllarda 
duzenlenen resim yan~malannda Turkiye: 8 DGnya Birinciligi, 8 Dunya ikinciligi, 15 DGnya O~OncUlOgu ve 3 
Ozel OdGi kazanml?t1r. 



~----- ------------------------------------------------------------------------------ --------
2017 YILI FAI GENe RESSAMLAR RESiM YARI~MASI YARI~MACI BiLGi FORMU 

oGRENcl BilGllERi I ORJiNAlliK RFtGFSi I 

Ben/biz bu eserin,..... t \~ •• *~ ••••• *'""' •••••• t".~ _~. 11''' •••••••• '1., •••••••• ~1I ft' It. " ••• '111'" 

I tarafmdan yardtmslz olarak, tamamen kendisi tarafmdan orijinal
J olarak yapllml~ oldugunu dogrulanz. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Turk Hava Kurumu Genel Ba~anll§1 Bam YaYI" va Tanrtlm Miidurlugu, AtatOrk Bulvan No:33, 06100 Opera/ANKARA 
Tel: 0 312 303 72 52 - 0 312 303 7248 Fau: 0 312 303 72 43 web: www.thk.org.tr e-posta: thk®thk.org.tr 

www.thk.org.tr

