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(Itge Milli Efitim Miidiirtiigi)

Milli Savunma Bakanhlr Harita Genel Komutanh$ ntn;02-07 Temmuz 2017 taihleriarastnda washington DC/ABD'de diizenlenecek 'olan i,lcA uluslararasr eocuk ResimYartqmast"nda Tiirkiye'yi temsil edecek eserleri segmek iizere Ttirkiye geneli resmi/dzel tiimokul 6ncesi' ilkokul, ortaokul' lise ve clengi okul dsrencilerin e yonetru-uariroio, seviyoruz(we Love Mapl konulu "Qocuk Resim Yarrgmasr;dtizenlemc talebine iligkin BakanllrmrzYenilik ve Esitim Teknolojileri Genel Mtidtirhiftinrin zj,t r.2016 tarih ve 13349213 sayilry azilan ekte g6nderilmi gtir.

Ekli yazr gereli soz konusu yarl$ma duyurusunun ilqeniz okullarrna yaprlarakya'$maya katrlacak eserlerin ekli qartname takvimine uygun olarak ilge Milli EgitimMiidiirltigii'ce oluqturulacak komisyonlarca degerlendirilerel clereceye giren eserlerin en geg23 ocak 2017 Pazartesi gtinti mesai bitimine kaclar l,{tidtirliigrimriz Temel Egitimrlizmetleri $,besindc oracak g"lito. gcinderirmeri nurur,.,nJu;

Gelegini rica ederim.

Sayr : 426968t9/B2t.0S/ 13385057
Konu: Qocuk Resim yangmasr 28.n.2016

Sirleyman it-Cp
Yali a.

Milli Egitim Mridrir yrd.

Aynntrh bilgi igin: geynra IglKQI (N{cmur)
Iel: (04 I 2) 322 22 3t

EI(LER:
Ek-1 Yazr ve Ekleri (5 Sayfa)

pAGrTrN!.

17 ilge Kaymakamhlrna
(i l9e Milli Egirim IVlridiirtrikleri)

Dil,arbak r r il Ir4 i I I i Elirinr l\4tid iirl iigii
Elektlonik Ag: rvr.vrv.diyarbakrnneb. gov.tr
c-posta : temelegirirn2 l,!f ,neb.gov.tr

Buevritkgt'ivenlie|ektronikimz.rileimzalanmt$tlr.htg://evraksorgu.rneb.gtrv.troa,.,lna
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nrini pGiriu naraNlrGr

Yenilik ve Elitim Td<noloji6ri Genel Mudrirlu[u

, :...............vAliriGiNs
(Il Milli Egitim MudrirhiEri)

ilgi : Milli Savunma Bakanhlr (Harita Genel Komutanhlr),nrn 1g/11/2016 tarihli ve13065889 sayrh gelen yazrs;r.

Milli savunma Bakanhfr Harita Genel Komutanhsnrn;02-07 Temmuz 2017 tarjhteriarastnda washington DC/ABD'de drizenlenecek olan 
-"ICA 

uluslararasi !o.r,t ResimYarlqmast"nda Tiirkiye'yi temsil edecek eserleri segmek rizere Trirkiye geneli resmi/cizel ttimokul <jncesi, ilkokul, oftaokul, lise ve dengi okul oSrencilerine ydnelik ekli qartname esaslarrdo[rultusunda Haritalart seviyoruz (we-Love Mips) konulu ,,eocuk Resim yarrqmasr'
dtizenleme talebine iliqkin irgi yazr ve ekleri incerenmigtir.

Sciz konusu yarl$manrn; Ttirkiye cumhuriyeti Anayasasr, Milli Egitim Temel Kanunuile Ttirk Milli Efitiminin genel amaglartna uygun olarak, ilgili yasal drizenlemelerde belirtilenilke, esas ve amaglara aykrrrhk tegkil etmeyecek qekilde, ienetimleri ilgili okul, illilge millielitim mtidiirltikleri tarafindan gergekleqtirilmek izere, derslerin aksitrlmamasr kaydr ilegcintlliiliik esaslna gdre yaprlmast hususunda bilgilerinizi ve gere$ ini arz/ricaederim.

Sayr : 88013337-821.05-8. t3349213
Konu : Qocuk Resirn yanqmasr

25.11.2016

Bilgi:
Temel Epitim Genel Mridiirlti$ri
Ortaogretim Genel Mtidrirliilii
Din Ogretimi Genel Mudiirhilii
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mridrirlii[ri
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen. Miid.
Ozel Ogretim Kunrmlan Genel Mridiirltigti
M.S.B. Harita Genel KomutanhEr

Bilgi i9:in : Cihat SLIKAyA lgef)'I'el: (0 312)296 94 27
Faks: (() 312.\22-1 9736

Muhammed Sadrk ARSLAN
Bakan a.

Genel MiidrirV.

Ek : ilgi yazr ve ekleri (5 sayfa)
Not : Etkinlige http:l/yegitek.meb.gov.trlwww/yarisma-duyurulari/kategori/l g adresinden ulaqabilecektir.
irtibat: (0312) 595 2130- 2135- 2139- 2462

Da$rtrm:

GereSi:

B Planr

Teknikokullar - 06500 ycnirnahalleiANKARA
EIektrcnik A!: rvr;r,rv.rneb.-elov.tr
yegi tek (r17meb. gor'" tr

BuevrakgiivenIielektronikimzaileimzalanmtgttr.http://evraksorgu'meb.gov.trud.",ind.n
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TASNiF DISI 'T.C

Mjllt SAVUNMA BAKANLtGI
HARITA GENEL KOMUTANLIGI

ANKARA

TEK.H\Z . 3541 5333_0 61A_ t6 Lt \ _16/Karto. D. lg3a,€A.{
KONU : Resim yarrgmasr

MiLLi SAVUNMA BAKANI NAMINA

EKi :

EK-A ( "Haritaiarr Seviyoruz (We love maps),, Konulu
Qocuk Resim yangmasr garlnamesi)

TASNE DISI

MEB YENiLiK VE EGiTiM TEKNOLOJ'LER' GENEL MUDURLUGU
(iletigim Daire Bagkanlrgrna)

1' Harita Genel Komutanh.$r kurulugundan bu yana Turk silahli Kuvveileri ile diger kamu veffill?Xlff3,i""il;rn*i: jJt,'t:#,1ru,L:ru;ii.'irl",''izi haritacrrrk-ur"n,no" urusiararasr

2. Soz konusu kuruluglardan biri de Uluslurusrararasik;r;;;;;, ve bu konre,,., ,03;:ffi:[:'|]ruff*t,i$,i.riiil:J:fi:fl,j,."",1ij,? o',

3 Bu kapsamda Harita Genel Komutanh$r tarafrndan , 2017 yrlrnda gergeklegtirilecek lcAuluslararasl Qocuk Relim vur'gtu'ni, r[rr<,ye'yr iurrir lou"ek eserreri segmek uzere, yurt
;:ffnf;J#ff::!o1ll"n'' ortaokul ve liselerde ciorenim-gdren cigrencrrerin'r<atrrrmr ire resim

1"- ",|.1l'l",u11 
s9vivo1t11(we rove maps)" kon.uru resim yarrgmasr ire resim sanatrna

:ffiffi1 J,arattct 
galtgmalartn desteklenmesi ve haritacrtrk sevgisi ve farkrndatrgrnrn

5 Yarrgmaya ait detayrar ve garrgma takvimi EK-A gartnamecre yer armaktadrr.

6 Yartgmada dereceye glren eserler, Harita Genel Komutanlrgr tarafrndan 02-07 Temmuz 2017tarihleri arastnda washington DC/ABDjoe duzenrenec"['ol"n ,,lcA Urusrararasr eocuk ResimYarrgmasr"na Turkiye'yi terirsi| 
"tr"* ur"re gonderirecer<tir.

7 Bu kapsamda qerekli koordinasyonul^s-gg-lanarak EK-A gartnameye uygun resimlerin HaritaGenel KomutanrrQria gonderirmesini arz ve'ca ederim

f q Kasrm 2016

olan ilginin
arttrrrlmasr

MUhendis Albay
Harita Genel Komutanr
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TASNTF prsl

TEK HlZ.: 3541 5333-061 0- l6e1 q -16lKarto.D /3:*'s}-{

"HARiTALARI SEVi YORUZ'' KONULU
QOCUK RESrM YARr$MASI

$ARTNAMESI

1 GENEL

Harita Genel Komutanlr$r (HGK) 1895 yrlrndan bu yana Turk Silahlr Kuvvetleri ile di$er
kamu ve kuruluglarrna harita ve hanta brlgisi hizmeti sunmakta Ulkemizi haritacrlrk alanrnda
ulusal harrtacrlrk kurumu olarak uluslararasr platformda temsil etmekte ve faaliyetlerine
katrlrm sa$lamaktadrr. Soz konusu kuruluglardan biri de Uluslararasr Kartografya Birli$i
(lCA)'dir 1972 ytndan bu yana Uyesi oldu$umuz lCA, her iki senede bir uluslararasr
konferans duzenlemekte ve beraberinde belirledi$i temalara uygun gocuklara ydnelik bir

resim yarrgmasr dUzenlemektedir

02-07 Temmuz2017 tarihleri arasrnda Washington DC/ABD'de dUzenlenecel< olan "lCA

Uluslarasr Qocuk Resim Yangmasr"nda TUrkiye'yi temsil edecek eserleri segmek Uzere yurt

genelinde detaylarr aga$rda agrklanan gocuk resim yarrgmasr dUzenlenecektir.

Bu yarrgma ile Ulkemizi temsil edecek resimleri segmek, bununla birlikte gocuklartn

dUnyayr yaratrcr betimlemelerine destek olmak, harita ve kartografyanrn farkrndalt$tnt
arltrrmak ve gevreye olan duyarltlt$tnt geligtirmek amaglanmlgttr.

2. KATILIM

Yarrgrnaya, tUrn TUrkiye'de temel ve orta o$retimcle o$renim gciren '15 yag ve daha k0qUk

gocuklar katrlabilir.

3 YAR|$MA KONUSU

"Haritalarr seviyoruz (We love maps)" olarak belirlenmigtir.

4 YART$MA ESASLARI
a. Yarrgmada 4 farklr yag grubu (6 yaq altt,6-B ya$,9-12 yag, 13-15 yaq) olugturulacak ve

segim her yag grubu igin ayrt ayrt yaptlacakttr
b Resimler slnrf oftamrnda gorsel sanat 6$retmeninin gdzetiminde yapttnlacakttr.
c. Her yangmacr yangmaya yalntz bir resimle kattlacakttr.
g. Ulusal ve uluslararasl juriler; do$ru mesajrn verilmesi, harita igeri$i, uygulama kalitesi

hususlarrnr 6lgUt olarak kullanacakttr Daha agtk deyigle segimlerde;

(1) Resim temaslna uygun olarak karlografik elemanlar (gizgi, renk, sembol)
arasrnda bigim gekil ve kullantm ba$lantls ,

(2) Qocuklarrn yagtna g6re; D0nya geklinin, uzerinde yer alan kara ve deniz
alanlarrnrn orantrlr olarak verilebilmesi,

(3) Resim temasrna uygun olarak renk, sembol ve yazt kullantlmast dikkate
alrnacaktrr.

d. Resim ebadr en fazla A3 sayfa boyutunda (420 mm x 297 mm) olacakttr. Resimde yer

alacak harita giziminde, mevcut bir haritadan yararlantlabilir veya bir bilgisayar programl

kullanrlabilir'. Her turlU resim tekni$i ve boya malzemesi serbesttir.

EK-A

I q Kastm 2016
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EK-A

I t{ Kasrm 20'16

e. Resim malzemesi olarak gabuk bozulabilen (yaprak gibi) ya da krrrlabilen (cam gibi)
malzeme kullanrlmamalr ve resim bitirildikten sonra herhangi rnalzeme ile kaplanmamalrdrr.

f . Daha onceki yrllara ait farklr temalarla yaprlmrq 6rnek resimler
111-*"{lqhl5!-g1lg rtt a B s. l ib ra rv._caieto n cA i nte rnet ad re s i nde n i n ce le n e b i l i r.

g Resmin 6n yuz0ne kesinlikle higbir bilgi yazlmayacak, resmrn arkasrna, "etiket"
formattna Lrygun olarak resmi yapan Eocu$un ismi, yagr, okul adresi, Ulke adr, ve resmin
TUrkge ile yabanct dildeki (ingilizce veya Fransrzca) adr yazrlacaktrr. Ayrrca ayrr bir kA$rda
gerekti$inde irtibat saglanabilmesi amacryla o$renci velisinin iletigim bilgileri yazilarak eserle
biriikte gonderilecektir.

$. Resintler teslim tarihinden sonra (20.02.2A17) iletigim adresine ulagmasr halinde
de$erlendirmeye alrnmayacak ve posta/kargodan do$abilecek gecikmeden Kurumumuz
sorumlu tutul mavacaktrr

Ese rle ri n et i ke-tle ! ryLe,g-l,g gqg_r da bel i rti le n eti ket f o rm at rn a go re rlacaktrr
TITLE . ,'f:llC,'r: S rr ',;lr'i;l.rirl( l

NAME
E-MAIL ADDRESS . t:,."itrla :iiJilrj:r:!) rrr(-: tt (, r,i;, il

SCHOOInOOnfSS-': .* tu,;,,,

SIRA
NO

FAALIYET TAKVIMI

FAALIYET BA9LANGTQ

DUzenlenecek olan resim yarrgmastnrn ll Milli 21.11.2016
tim MUdurlUklerince okullara duvurulmasr

Yarrgmanrn okul mUdUrluklerince o$rencilere 25.11.2016

taraf rndan eserlerin haztrlanmas t 30.1 1.2016
Eserlerin okul mUdUrlUklerince toplanmast,
de$erlendirilmesi ve ilge Milli Egitim
MUdUrlUklerine lmesi
lge Milli E$itim MUdUrlUklerince eserlerin

de$erlendirilmesi ve ll Milli Egitim 23.01 2017
MLrdUrlUklerine

Harita Genel Komutanlt$t'na gelen eserlerin
ilmesi

ICA'ya gonderilecek eserler igin eser sahipleri
tarafrndan ICA Formu doldurulmast ve
Hrt.Gn. K.lrdrna qonderilmesi

Hrt.Gn.K.lr$rnca degerlendirilen eserlerin
ilenmesi ve odUl tdreni

Eserlerin ICA mesi

17 .01.2017

25.11.2016

30 1 1 .2016

16.01.2017

20 01 2017.

06.02.2017.

il Milli E$itim Mtrd0rlUklerince eserlerin
de$erlendirilmesi, komisyon taraftndan
dUzenlenen tutanak ile birlikte Harita Genel
Komutanh$r'na (iletigim Adresine)

06 02.2017

20.02.2017

11.O3.2017

20.02.2017.

10.03.2017

25.03.2017

MUteakiben ilgililere
duvurulacaktrr.

01.05.201727.03.2017
*Bitig tarihleri posta/kargonun ilgili birime ulagaca$t en son tarihi belifiir

A-2
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EK-A

t\ Kasrm 2016

6 FAAL|YET TAKV|MiNE iLi$KiN AQIKLAIMALAR

a. Yarrgma koQullarr okul mUdUrlU$0 tarafrndan o$retmen ve 6$rencilere duyurulacakttr

b. O$renciler tarafrndan hazrrlanmrg olan eserler okul mudUrluklerine teslim edilecel<ttr.

c. Okullarda "resim" daltnda gdrsel sanat o$retmenlerinden olugturulacak komisyon

tarafrndan eserler de$erlendirilecektlr

g. 4 ayrr kategoride birinci olan eserler Okul MUdUrlu$Unce tutanakla itge Milli E$itim

MUdUrlU$Une teslim edilecektir.

d. Okullardan gelen eserler itge Milli E$itim MUdUrl0$0nce kurulacak komisyonlar

tarafrndan tekrar de$erlendirmeye alrnacak ve birinci olan eserler il Milli e$itim

MLldUrluklerine teslim edilecektir.

e. it Vlitti Egitim MudUrlUkleri tarafrndan olugturulacak il De$erlendirme Komisyonu

tarafrndan her yag grubu igin birinciler seEilecek ve posta / kargo aracrlr$ryla iletigim adresine

gOnderilecektir.

f. Hrt.Gn.K.lr$r tarafrndan gorevlendirilecek 2 j0ri tiyesi ile, Yenilik ve E$itim Teknolojileri

Genel MUdurlu$U tarafrndan gorevlendirilecek 3 jUri Uyesi, belirlenecek tarihlerde Harita

Genel Komutanh$r'nda bir araya gelerek ulkemrzi temsil edecek resimleri seqecektir.

g. Hrt.Gn.K.lr$r tarafrndan ulkemizi temsil edecel< eser sahiplerinin velilerine, gocuklartntn

resimlerinin sergilenebilecegini ve ileride kullanrlabilece$ini kabul ettiklerini belirten resmi ICA

formu elektronik posta veya posta yoluyla gonderilecektir O$renci velisi taraftndan

doldurulup imzalanacak bu form tekrar posta/kargo vasrtasryla Hrt.Gn.K.lr$tna ulagttrtlacakttr.

7 ODULLER VE ODULTORENi

BiRiNCiLiK DULU UQUNCUL
ODULU

DizUstU Bil Tablet B Fotooraf Makinesi
Tablet B rsa Fotograf Makinesi
Tablet raf Makinesi
Tablet af Makinest

OdUttoreni zamail ve yeri muteakiben ilgililere bildirilecektir.

B ESERLER|N iADESi

OdUl verilen ve uluslararasr resim yangnrastna g6nderilmek uzere seqilen eserler iade

edilmeyecek ve her tUrlu hakkr Harita Genel Komutanlr$t'ntn olacaktlr. Di$er eserler yarlgma

sonuglarrnrn agrklanmasrnr takip eden 30 giin iginde geri ahnabilecektir. Bu sUre zarftnda geri

alrnmavan eserlerden Harita Genel Komutanlr$t sorumlu de$ildir

De$erlendirme sonucunda aga$rdaki tabloda yer alan oduller verilecektir

DizUstU Bilqisavar
Diz0stu Bilgisayar

A-3
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TEK HiZ.: 35415333-0610- lse{\ -16/Karto D 13J€S2^{ | t Kasrm 2016

9. YASAL IIAKLAR

a Harita Genel Komutanlt$r, 6dUl verilen ve uluslararasr resim yangmasrna gdnderilmek
0zere segilen eserleri her tUrlU afig katalog, broqUr, resinr vb. tanrtrm malzemesi olarak
kullanma hal<krna sahiptir

b. Ayrtca uluslararasr resrm yangmasrna gOnderilmeye hak Razanan eserlerden bu
yartgmada da dereceye girenler, ICA tarafrndan, UNICEF tebrik kartlarrnda kullanrlmak Ozere
UNICEF uluslararast sanat komitesine teklif edilecektir. Eserler ICA tarafrndan da
kullantlabilecek olup, katrlrmcrlar bu nedenle herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir.

c. JUri kararlarr kesindir, itiraz edilemez.

BU YARI$MAYA KATILANLARIN VELI VEYA VASILER| BU $ARTNAME HUKUMLER|N|
EKSiKS|Z KABUL ETMI$ SAYTLTRLAR KATTLACAK TUM oGngruCilERE BA$ARTLAR
DiLERiZ

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

BELGEGEQER: 0 (312) 32o 14es

ADRES: Harita Genel Komutanlr$r
Trp Fal<Ultesi Caddesi 06590 CebecilANK.A.RA

A-4


