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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı : 88013337/821.05/2366782 03/03/2015
Konu : 1.Uluslararası Karikatür Yarışması

……………..VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : Uzaktan Eğitimde Dayanışma, Yaygınlaştırma ve Alternatif Eğitim Araştırma
Derneği'nin 23/02/2015 tarihli 06-118-164/1 sayılı yazısı.

Uzaktan Eğitimde Dayanışma, Yaygınlaştırma ve Alternatif Eğitim Araştırma
Derneği'nin, dünya barışının oluşumuna karikatür üzerinden katkı sağlamak amacıyla,
Türkiye genelinde tüm resmi/özel 3,4. sınıflar (8-9 yaş), 5,6,7,8. sınıflar (10-13 yaş),
9,10,11,12. sınıflar (13-17 yaş) arası tüm öğrencilerin; öğretmenlerin katılımına açık, internet
sitesi üzerinden "1. Uluslararası Karikatür Yarışması" düzenlemek istediklerine ilişkin
dair ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dinçer ATEŞ
Bakan a.

Genel Müdür

EK: İlgi yazı ve ekleri (10 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEĞİTEK'e ait aşağıdaki web sayfası üzerinden ulaşılabilecektir.

http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/18

DAĞITIM :
Gereği: Bilgi:
B Planı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Uzaktan Eğitimde Dayanışma, Yaygınlaştırma
ve Alternatif Eğitim Araştırma Derneği



UZAXTAN EGITIW)E DAYANI$MA' YAYGINLASTIRMA
ve

AI,TERNATIF EGITIM ARA$TIRM^ DERNECI

Sayr : 06-llE-164/'{

Konu : l. Uluslararast Karikatiir Yartqmasl

23022015

MTLLI E6IT1M BAKANLIGINA
(Yenilik ve Elitim Teknoldileri Genel MUd&luEU)

2015 yrhnda kurulmak suretiyle faaliyalerine baglam-rq ,bulunan 
Demek t0z0ltmilzltn 2',nci Maddesi

"nentiqe' iarawUacc* Qotrrn; Xon;|on ve nicbnba" baqhlr altrn&; "Uuslararase. faalivette

triiid y*, ii;arn d;*i;q, kurulu,lma .nve'olna* 
ve b.a hrntluslarla ortak calym-alar Tarmok

tl.;:,";]*t, ,*oetclestirilmesi igin gerek'gariitn"!! MY!: (..) lanu ktrum ve htruluslon ile gdrev

';;i*; ii*i *onuwao orto*'p*iau itw."r,, .Egitim 
,ve 

tJzakt@, EEitim il1 ilpili _ulysal 
w

"t^ii*^iir"ty"n, 
bulwnak, i iW ittmdaki aY ;fd!ly' denek wva tualuslo ile. isbili$i

;;;;7..; ;,{* dernefuerle "r.;int' t"ndt*o * benzeri sivil toplum hrulusloryla ortak bir a'nN'

oerceHestirmeh icin ptdlformtar'it"liit f", 'Faatiyet alanryta ilgiti sivil toplum twuhqlomm sosyal

lrririt"tri irriiiii;;-"istiiaui iaistir*eterine 1nctittlk eder", hiiklmlerirc yer verilmigtir.

Bu kapsamda Dernelimiz tarafindan "Dfiaya Bany lgla laonglara 'faygt' temastyla sanattn

birlegtirici ve bilt6nlc'tirici go"ura* V""of"n*uf "itlnya.ban$rnln" olugumuna karikatitr ilzerinden katkr

Gl-*uX "rn""ryfr, 
Oirenci ve ogretmJnkrin katlllmna agrk "1. Uluslararasr Kgresel Karikatilr YanSmasl'

dtlzen lenecektir.

Temelhedef;birlikigindegegitlili[inbirzenginlikoldusunavurguyapafakfarklrlrklara-ho6gortive
saygr gOsteriimesi g"*gini,**, lrir."Tbakrq agrsi itzerindenle gelecef,i tasrtalala! U.uStil\ lu:uklm
il'lri" v"iilii*r"og;-"nr", ,r"",i,E,yu aury" l"*uoyrna anlatmaktrr. Evrensel deserlere batl, siirekli

;;;;;;1iofl,irr"t iaylara aryriii J"}ri* 
"irk,.6zgiiveni 

ytlkek, sorgulevrcr, 6zg0n ve vatatrcr 6Srenci

ve dEretmenleri sosyal ve turorei aranfuaa deieklemik amaityla; llkokul 3. Srnlftan lise son srnrfa kadar'

ffi";il;ffi1; g.c;t6;il*;k yan$mrya ulusal ve ufushrarasr dtizeyde 6lrenci ve 6gretmenlet

katlacaktr.

onlinebagvuruesastnadayanarrKariksdhYangmastgelecelinsanatgra&ylanylaonlanyeti$iren
egitimciiere, iizecekleri karikattlrleriyle dtlnya barrgrna katkrda bulunmalan igin bir platform olufturmayl

hedeflemekte, buoun igin inrcrneitekriolojisinin g6cdnden ve.hrzrndan yararlanmayr amaglamaktadtr' Hassas

;; t,G; ;"rrekte olan dtnyada farkh digtlncelere' inanglara' k0lt{hlere say$ gostermek sanatrn

,rrJ"S, OrgiiiU:"krp agrsnrn g6rtiimez temellcri arasrndadrr. Ktilt1rler arasr ittifakr ve sana4r dayantgmasmt

oekistiren bir yaklatrmla ror*"ttrn* y"r,i.q karikatgriln elegirel ama yaprcr zemininden yola grkarak

Lanicrl bir diyaloEun yayrhnastna katkrda bulunacaktrr'

Bagvurula. www.kureselcartoon.com web sitesi_ilzednden yaprlacak olan Yanyna, 34, srntf (8-9

yat), 5-O-llA. .,n,f 110-13 y"E u.""+ +Gl f -f Z'.snrf (13-l7.yag arasr) Ye slr€ino1le1 gtmal lizere dOrt

iJ#"t- [ateg-ide eis"f f*tiiilecekiir. OauU"t ileri tiknoloji iiriinii tasanm ve iletigim cihazlanndan

"-ris*"ra,..'ri.ir."rigori 
igin ilk u9 aerece uluslararasr jiiri arafindan belirlenecektir.

Ekredetaylarrveyiri$nrakat|llm'aJtlaflsunulan,.rrlusalveuluslararastd0zeydeofrencive
ogretmenierin kadlmrnda ..btnya Bangr 19in lnanglara Saygr" temaslyla gergekleqtirilec-ek olan yangmaya

glr"kli *u""rd"rin verilmesi hususunu saygrlanmla arz ederim'

Ek : L Kariktdlr Y8n$rusr Projasi (5 Sayfa)

2. Ysn$lra Kauim $8dls'l t4 SaYfa)
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PRO』 ENiN AD:: l KORESEL KARiKATOR YARI,MAS:

″DONYA BAR151iciN iNANcLARA SAYGl″

PROJENiN SAHiBi:uzAKTAN Eё lTIMi YAYGINLAsTIRMA VE ALTERNATiF Eё lTiM DERNEё l(UZEYAD)

PROJEYE KATKIDA BULUNANLAR:Turkiye Diyanet Vakfし islam Dunvasl siv‖ Toplum Kuruluslarl Biditti

pROJENiN KAPSAMl:Turkive′ KKTC′ Almanya,ingiに ere,Fransa′ halya′ Hollanda′ Avusturya′

lspanya′ isvicre′ Polonva,isvec

BAsLAMA‐ BiTis TARiHLERi:23 Nisan 2015-l Ey101 2016

PROJENIN OZET::

″Dunya Bari51 19in inan91ara Savgl″  temastyla sanatln birlestiriCi Ve bOtunle5tirici gocunden

yara‖ anarak″dunya ban,nin″ 01usumuna kankatur azennden katkl sattlamak amaclyla ёttrenci ve
ogretmenlerin kati1lmina aglk 

′′
l Kuresel Karikatur Yar15masI″ duzenlenecektir

Temel hedet bi‖ ik icinde cestlilittin bir Zenginlik olduttuna vurgu yaparak fark‖ lklara ho,gOrl ve

saygi gOstenlmeJ gerettini sanaun evrensel baktt aclsl lzennden ve gelecetti tasa‖ ayacak bugunun

9ocuklan ile onlan ye■ 5jren ёttretmenler aracl1lЁ lyla dunva kamuoyuna anlatmakur

Evrensel dettedere ba意 |し Surek‖ ёttrenen,toplumsal olaylara duya‖ しde言 lime aclk′ 6zguveni yttksek′

sorgulaylcし 62gun Ve yaraucl ёttrenci ve 6言 retmenlen sOsyal ve kOに しrel alaniarda desteklemek

amaclyla;ilkoku1 3 Slnlftan lise son sln,fa kadar′ dё rt ayn kategorlde″ Dunya Ban51 icin inanclara

savgr′ temaslyla gerceklesJ‖ lecek yan5maya ulusal ve uluJararatt duzeyde O首 renCi Ve bttretmenler

ka● lacakur online ba5vuru esasina dayanan Kankatur Yan5mas!gelecettin sanatcl adavlanyla onlan

Ve■ 5■ ren etttimdlere′ lzece‖en kankatudenyle dunya ban,na kathda bulunmahn tin b″ platform

olu5turmayl hedeflemekte′  bunun icin internet teknolojisinin gicunden ve hizlndan yararianmayI

amaclamaktadlr Hassas bir surecten gecen dunyada fark1l du5uncelere′  inan91ara′  k山 lturlere saygl

g6stermek sanaun sundutu ёZgur bak5 acslnln gorunmez temellen arattndadir Sanat91 yaraum

sbre9ierinde bu Ongoroleri g02 6nOnde bulundurmalldlr  Kし itbrler arasl ittifakl ve sanatcl

daVan15maslni peki5tiren bir yakla5tmla formatlanan yar15ma′  karikaturOn ele§tirel ama yaplcl

zemininden yoia clkarak banscll bir divaloЁ un yayllmasina katklda bulunacakur

Yan5ma,34割 nf(8 9 ya5)′ 5‐ 6-7‐8 Ыnf(10 13 yas ara劇
)′

9-10-11-12 割nf(13 17 yas ara割 )ve
6首retmenler olmak Ozere dbrt temel katego● de gerceklest計 ‖ecekJr ёd口 |ler‖e‖ teknolol lrunl

tasanm ve leJJm cihazlanndan olusacaktr Her katego● i9in ilk 09 derece uluJararattJun taraindan

dette‖ endinlecekJr Aynca jun taraindan beli‖ enecek ese‖ ere makJmum bes adet mansiyon

verilecektir

Yar15manln uluslararasi surecinin takip ve koordinasyonu icin yar15ma kapsamlndakl ilkelerde

karikaturle ilgili meslek kurumlarindan biriyle temas kurularak bir temsilci belirlenecektir Meslek

bi‖ 嗜iyle temas sattlanamayan durumlarda o Olkeden bir kankatunst yan5ma sGrecinitakip edecekur

Kontak ki5i ve kurumlarln listesi web sitesinden ‖an edilecektir Kontak kisi ve kurumlar yar15ma

koordinat6runttn bilgisi dah‖ inde yar15man!n ilanl′  tanltiml ve katlllmlari artlricl etkinlik, haber ve

cal15malar yapabilecektir

Basvurular www kureselcartoon com web sitesi lzerinden 23 Nisan-23 Temmu2 tarihieri arasinda

olacaktir Sonu91ar 15 AttustOS 2015 tarihinde ilan edilecektir



pROJENIN ONEM:

Danvada giderek artan trkclllk ve inanc du5manl嗜 ln!n aniteJ,insanlann binikte va5ama klLarunl

besleyen ve far‖ 111‖ ann zenginiik o‖ uЁ unu vurgubyan″ Kankatur Yan5ma割″gibi phtformlardr

Rengi′ dili′  dini, etnik k6keni ne olursa olsun herkesin bar15 icinde blylmeye ve ya,amava hakkl

vardir Dunya insanlan araЫ ndaki battlan gOclendirmek, karyl!kh hosgё ruyu ve savglyl

teme‖endirmek, duyarllllk ve farklndallk yaratmak amaclyla bu yll ‖k kez d02enlenecek olan l

Klresel Kankatur Yan5masrnin″ Dunya Ban,lcin inanclara Saygr′ tematt uluJararatt kamuoyunda

dunva bar151na hizmet eden bir ust soylemie hayata gecir‖ ecektir Dunya k薔 lturuna kOruma ve

gelecek kusaklara ta§ lma ba言 laminda cok Onem‖ bir misyon vじ klenen Turkiveサ isiam kar,tl eylemler

ve ter6r faa‖ yetlett kar5slnda Sergiledi言 l uJa5maya dava11′ `dost ve kardes″ tutumuyla Anadolu′ nun

kunor kodlannda brO10 inanca saygltemaЫ nt sahiplenerek,anlamll bir etkin‖ 薔e, l Kuresel Kankatur

Yan5masrna ev sahipli言i yapacaktr

Turkive, Avrupa ba5ta olmak しzere Tじ rkive ve Avrupa Gし ven‖ k ve i5birii薔 i Te5kilatl(AGIT)

COЁ rafyattnda aynmclllk′ ho5gёrusuJlk′ yabancl dusman11首 l ve nefret motivasyonlu saldl口 lara maruz

kalan vatanda5 ve soydaslarlmizln sorunlarlnln AGIT insani bOyut etkin‖ klerinde seslendir‖ mesini

temin ve te5vik etmektedir Dunya tanhinin en bじ yむ k imparato‖ uttu。 lan OSmanllnln mirascs!

konumundaki Turkiye dunya bar151nl tesis edebilecek g09tedir Afro― Avrasya Bё lgesi′ nin merke2inde

bulunan Turkiye,sadece kendi coこ rafyaslnda bulunanじ lkeler icin dettit tum dunya icin potansivel bir

goctur onco mkyonu,son d6nemde yasanan terOr olaylanndan dolayl iJam du5manl嗜 lna dOttru

giden alglyl de首 ■ヽrmede ёn plana 91kart‖ acak,kukarel bittkimin yanl割 ra lJam′ in bans dini olduttu

vurgusu slkhkla yap lacaktlr

Bu ama91a prOje faaliveJettnde,uluslararasl arenada insan haklan alanlnda faa‖ yet g6steren siv‖

toplum kurulu」 annln yanl Ыra Turkiye Divanet Vaki ve lJam Dunyasl siv‖ Toplum KuruluJan 3i‖ 嗜i

gibi gen、 a言 1 01an ёrgoJenmele‖ e bi‖ ikte cal婚 llacakur

1993 Dunya insan Haklarl Konferansi gibi ёnemli kuresel toplantllar db2evindeki Danya lnsani Yardim

Zirvesi 2016 yllinln ilk yarlslnda Turkive'de duzenlenecektir Uluslararasl toplumun ortak kaygllarl ve

hedefleri 19in tarihse1 0neme sahip bir adlm olu5turacak Zirve′ nin Turkiye′ de yapllmasl′  ulkemizin

insani alanda uluslararasし bOlgesel ve ulusal dOzeyde sa意 ladl言 1 6nemli katkllann rol oynadl薔 ln!

gOstermektedir 23 Nisan 2015 tarihinde ilan edilecek olan l Kuresel KarikatOr Yar15masl Dunya

insani Yardim Zirvesi‖ e butunle5ik etkinliklerde bulunacak,proje sonraslnda Zin′ e′ ye entegre clkt!!ar

iretilecektir

pROJEN:N AMACi

KOlturler aras! ittifak ve sanatcl dayan15maslnl peki5tiren bir yaklaslmla kurgulanan 
′′l Kuresel

Kankatur Yan5masr'Turkiye′ nin kukarel dettenenni hedef tlkelenn kamuoyunda gundeme getirerek

evrensel deЁ e‖ere binikte Ortak mesajlar uretecek, ban5911 bir divalo首un yayIlmaslna katklda

bulunacaktlr

l KOresel Karikatur Yari5masi Turklye'nin dunya kamuoyundaki itibar ve ёnemini pekistirecek,

dlnvadaki bans veもJkrar zemininin kuvveJenmeJni sa薔 layaCak′ ayni zamanda,Olkemttin uluJar′

kukl‖ erve medeniyeJer aras:た ■fak′ uyum ve isbi‖ i首i alanlndaki Onca rOI由 na teylt edecekjr

Yan5ma;,ocuklann ve genclenn inanca saygi ve hosgoru kavramlanyla yottrularak uretken‖ klen ve

hayal gじ 91enni sanatsal duyusla rade etmelenne nrsat sunacak′ gelecettin sanat,l adaylarlyla onlan

ye■ ,■ ren ett■ imdlere lZece‖ en kankato‖ e‖yに dOnva ban,na kathda bulunmabn`in btt phtform



olusturacak′  bOyiece entelektuel sermayenin inansal sermayeden daha Onem‖  ha:e ge:di言 ini

gOsterecektir

PROJENiN HEDEF KiTLESi

DOnyada olup biteni anlama ve anlamlandlrmada sinlrlar 6tesi etk‖ esimi sanat gibi evrensel bir

kavram uzennden sa首 lamak hlZIし kolay ve surekli。 larak devam edecek bir yoldur cocuklar ve

gen,ler bu yolun en saf ve temセ yolculandir Onlar′ iginde ya5adlklan toplumun′ cottrafyan!n′

kOltlrun ve 2amanin etk‖ erivle kimlik bulurlar Dunya bar151nln olusturulmasinda sanatsalこ retimlerle

kurulan etkiiesimin, vizyOnu geni5′  6ngё rlsu uzun, hOsg6rusu derin nesillerin veti5mesine katklsl

yadslnamaz Bu cercevede ternel hedef kitlemiz;

・     COCuklar

O     Ebeveynler

・   ёttretmenler

●     Gengler

e    Kanaat Onderleri

・      Sanatctlar

・      D6nya ve Avrupa kamuoyudur

prtte kapsaminda ha冽 ‖anan etkinlikler farkh katego■ lerdeki hedef k■ lemlze ula5mam厖 |

Sa言layacakur

PROJE FAAL:YETLER:

Yansmanln‖ et`im stratej`i dukal platform azennde kOnumlandl口 lm15ur Dり lal‖ eJJm bu prOjede

Turkive′ nin tantimlna detter katacak,poz■ r klLurel kOdlana bezenecek ve dunya kamuOyunda ses

getirecek bir platform olusturacaktlr

Yar15ma ёncesinde,slraslnda ve sonrasinda gercekle5tirilecek faaliyetlerle Anadolu k口 lturunun mizah

devleri Nasrettin Hoca′  Hacivat ve Karagё z′ hedef Olkelerdeki ,ocukiara tanltllacaktir Bu isimlerin

konu edildi言 i workShOplarda hedef ulke kじたo‖ e‖ ‖e Anadolu kOに Or dette‖ en harman:anacak,9ocuk

ve gencierin g02unden″ DOnva 8aris:icin inanclara Sayg:″ konusu karikaturle anlatllacaktlr

Hedef ulkelere Turklye′ nin tanhL kuttarel ve dottal Zenginliklenni tantmak amaclyla Onll

ka‖ katunstlenmizden Mehmet Saim Bilge taraindan yap‖ an kankatur ca115malan dultal platformda

`′online sergr′  fOrmatlyla milyonlarca ki§ lye uiasacaktr Mehmet Saim B‖ge′ nin ,レ ecetti

kankatじ ‖erde, Ktt KulesL Gahta′ ё10den乾′ Nemrut Da首 し Yerebatan Sarnに し Penbacalan′ Efes

Harabeleri ve Zeugma Mozalk Mlzesi′ nin tanltimlan Ev‖ ya celebi′  Nasrettin Hoca′  Hacivat ve

Karag6z′ un anla● mlanyla kaleme ahnacaktlr on‖ ne sergi proje suresince ziyaretcilere a,lk olaCaktir

inanc!ara savg:cOCuk ve Cenclik K6vl:Noel Baba′ nin doЁduЁu yer Antalya Demre′ de inanclara Saygl

COCuk Ve Genc‖ k Kbytt kurulacaktir cocuk Ve Genc‖ k K6yO'nde 2015 ylll AttustOS aylnda bir ay suren

kO忙lrel ve sanatsal etkin‖ kler′  proJe yan5malarし  akademik bulu5malar ve workshoplar
gerceklestir‖ecektir

Turk isiam dunyaslnln gOlen y62し ,dし nyanin gё nlunde taht kurmus halk bilgemi2 Nasreddin Hoca′ nin
″
barl,ve karde,‖ k″ mesajlarlnl i,eren cizgi f‖ m ve animasyonlar ha21rlanacaktir B6ylece′  insanllk



―――taraindan ku§ aktan ku5atta′ d‖ den dile aktanlarak yayglnlasm15,her cattda gince‖ i首ini kOruyab‖ en
″
ban5 ve karde51ik'′ mesajlannln yer aldl薔 1,i2gi■ lm ve animasyonlar cOCuk ve Gen,‖ k KOyo′ ndeki

etkin‖ klerde hedef kた leveレ leilecek ve farklndallk olu5maЫ  sa首 lanacakur

Karagoz ve Hacivat interakJf oyun kurgusuyla hedef ktleye tanttlacakur osmanilimparato‖ uttuinda

va5ayan ve toplumun farkll sosyal ve ekonomik katmanlarlndan gelenlerle lmparatorluk 5emsiyesi

atlnda yasayan′ ce511i mi‖ eJen temJl eden uplemelenn hemen hepJnin yer ald嗜 l gё lge oyunu

bdキlenen takvime gё re serg‖ enecek,9ocu‖ ann da oyuna ka■ Imatt sattanaCakur Karag6z ve Hac市 at

animasyonlari ve cizgi filmleri hazlrlanacak′ etkinlerde g6sterimi vapllacakttr

cocuk KOyu′ nde,coCuk K6yu Duvar Gazetesし cocuk Gё zOnden cocuk K5yu Fotograf Albumu′ cOcuk
KOyo D‖ ek Attacし YOn Bulma(Oryant面 ng)ve Bilgisayan 3i‖ e5jren Ekip oyunian′ Satranc ve Bulmaca

Yam5malan,Sportf Yan5malar(MaSa Tenた し Langlrt′ gelenekse1 9ocuk oyunlan),Man‖ k Oyunlan′

Resim ve Karikatur Atё lvesi,vb etkinllkler de yapllacaktlr

23 Nisan 3aris E:cisi cocIIklar ve Gencler Dlnva Meydanlarlnda:Turklye′ nin farkll i‖ erinden,sosyo―

ekonomik seviyele百 ve yeteneklen d。首rutuSunda se911ecek cocuklar ve genclerden olusturulacak

COCuk Ve Gen,‖ k Konseyiile 23 Nisan 2016′ da hedef llkelerin ёnem‖ meydanlarlnda″ Dunya Bari51

i9in inanclara Saygl Etkinllkleri″  duzenlenecektir  cocuk Ve Genc‖ k KonseyL hedef ulkelerin

ba5kentlerinde′  bellrlenen oku‖ arda ″
Nasrettin Hoca″  ‖e `′ Hacivat ve Karagё z″  etkinliklerinde

bulunacakur Etkinlikler Tし rkive Diyanet Vaki ve islam Dunyasl sivil Toplum Kurulu51an Bi‖ i言 i gibi

gen`a薔 |。 lan S市 il toplum kuruluJannin destettlyle ger,eklesecek ve hedefじ lkelenn insan haklan

alanlnda,all,an islam di51 sivil toplum kurulu51arlnln katl1lmlna da aclk olacaktlr

Bar:5T:ri:Proje kapsamlndaki tllkelerden belirlenecek 18-25 ya5 arasi 24 gen9ten′ uluslararas:Bar151n

Genc Eに ‖en Komisyonu′ olu5turuiacaktr Gen,E19iler″ Ban5 TI口
″
nda ev sahipli首 i g6revini lstlenerek,

etkinliklerin koordinasyonunu saЁ layaCaklardtr 2016 ylh yaz dё neminde cocuk Ve genglere yOne‖ k,

bansa cattn vapan,inanclara saygly:temel alan fark1l etkinliklere,yan5ma ve atOlye cah5malanna ev

sahipliЁ i vapacak olan Barl, Tlrし  Turkive′ nin yedi bё lgesinde′  yedi ‖inde′  yedi ‖cesinde ve vedi
kё yunde bir hafta sonu konuk olacaktir Barll Tlrl'nda ёdO‖ O yar15malat resim ve karikatur atё lve

Calに malan′ yaコ m atblyesL sanal kutuphane,etut derJen(matemaJk′ izik′ kimya′ ing‖ lzce,vb),
″
Simdi Sё yle Ak5amaレ le″ etkin‖言1(gencler ve cocuklar sarkl sё ylerken videolan cekilecek′ haコ‖anan

mini klipler aksam etkinHk programlnda barkovttyondanレ le■ lecekir),Zeka oyunlan(satranc,jenga,

eJni bulma》 fOt。こraf at6呼 eJ vb ethnli‖ er yaplね cakir Rota boyunca her bir durak noktattndak

etkinliklenn cekimi yapllarak belgesel hazl‖ anacak,r Ba口 5 Tlrrnda ev sahiplittini ustlenen Genc

Elciler ttrin rota duraklarinda yaptlklari g6zlemler′ etkinlikler′ etkile5imler ve sonucunda clkan dunya

bari51nl tehdit eden sorunlarl ve olas1 90zし mleri paylasacaklar, Ttlrkive′ nin gじze‖ iklerini′  cektikleri

fOtOttrala‖ a bbmsuzに5Jrecederdir Bu fotottralar 
″Dunya Ban, にin lnandara saygr

manifestosuyla bi‖ ikte prolenin bた o tanhi Olan l Eyll1 2016′ da dutal‖ e■5im kanallannda ve sosyal

medyada yaylnianacaktlr

pROJENIN YONTEM:

Projenin temel tas ylo kO10nu dりたal ilet"im,interaktit htth ёlculebilen genl mecra bandlna sahip

yaplslyla her llkenin vere1 6ze‖ iklerine gё re yё netilecek ve yё nlendirilecektir Haftallk ve ayhk analiz

bilgilerine ula511arak raporlamasl yapllacaktir

Proje y6netiminde ulusal ve ulusiararasl siv‖ toplum kurulu51ar1 0n planda olacaktir

″
Gelecettin dunyattni bugOnun cOcuklan ve gencle‖ kurgulayacak,on ara bu yolda Oこ retmenler

rehberlik yapacaktlr′
′
 kurgusuyla be‖ rlenen hedef kitle etkin‖ kleri, Tarkive′ nin tanttlmina ili5kin



― kOLurel detteder uzenne in5a ed‖ ecekur Dunvanln en masum bans e19ile百 9ocuklar ve genclenn On

p!anda olduttu etkin‖ kler d02enienecektir

PrOie kapsamlndaki 麟lkelerin ‖eti5irn dinamikleri g6z Oninde bulundurularak′ merkezivet,i ve

standart bir anlay15tan uzak′ her ulke icin genel stratejlye uygun′ 02gun bir yOl haritasl ha2:rlanacaktlr

Karnpanya kapsamlndaki llkelerde profesyonel ca115ma kosu‖ arlnl kabul edecek medya, sanat ve

du5じ n dunyattndan etk‖ i kanaat Ondenen tespt edilecek ve e§ zamanll olarak medyanln dtter

mecralarl da ku‖anilacaktir

prOle icin be‖ ‖enecek olan genel PR ileJ゛ m Stratej`idり ■al platformlara uya‖ anacakur

PRO』 EN:N SURDURULEB:L:RL10i:

surdurulebili‖ i首 i sa言 lamak amaclyla proje faaliveJen 2015 ve 2016 ylllattnl kapsayacak 5ekilde l y‖

ve 2 vll etkin‖ kleri olarak proje pavda51arlyla birlikte planlanm15tlr

Karikatur Yar15masl kalturel iliskileri ve dlkeler araslnda kar5111k1l ho5g6rOyl g091endirip ortak hareket

iCin de uvgun bir zemin olusturacaktlr

Proje kapsamlndaki etkinliklerde yapllacak tantlm cal!5malattyla Turklye′ nin modern ve Musllman′

9。 k kultu‖ o′ renk‖ ve denn′ ke,fedilmemi5 ve take■ lmemi5,dOЁ aし k010rei ve sanatsaし gecmi5

uyga‖ lklannレ lenni ta,van′ cOk katmanlし hem Do首 u′ nun gレemihem de Ba●
′nin olanak ve yasam

bicimivle″ fark‖ lklann zengin‖ 言r'bir ulke algsinl peki,ecekJr

Nasrettin Hoca, Noel Baba′  Hacivat ve Karagoz Anadolu klltlrOnun detterleridir ProJe etkin‖ kleri

Anadolu kO■ ur ve mirattnln daha lyi tantllmaslna katk,da bulunulacakur Proje′ 01keler aras!ndaki

‖i5k‖ enn yottunluЁ unu Ve tanhi bOyutunun ёnemini bir ke2 daha g6sterecektlr

ёdu tё reninin′ yari5maya katllan口 lkelerin yaz‖ l ve gё rsel baslnlnda,duital‖ etisim platformunda ve

sOsyal medyada ver almatt sattlanaCak〕 r

Proje kapsamindaki etkiniiklerde olusturulan g6rsel sanaJara dairi resim′ kankatur′ heykeL videO gibi

eserlerin′
′
gezici sergi″ kapsamlnda hedef ulkelerde g6sterim ve sunumu yapllacaktir

″
KOresel Karikatar Sergisi′

′
 ile yar15maya katllan eserler hedef u!keleri gezecek ve geni5 kit!elere

ula5arak Turklye′ nin uluJararaslimallna。 lumlu katklda bulunacakur

Her yll gerceklestir‖ ecek ″Klrese: Karikatur Yar:5mas:''na surdlruleb‖ ir!ik cabaslyla 
″
Kuresel

Ka"ikatlr Festivali″ olarak yeni bir boyut kazandlrllarak geni5 kitlelere uzun sureierle duyurulmasl

Sa」anacakur



1.KURESEL KARIKATUR YARIsMASI
“D3NYA BARIsliciN iNANcLARA SAYGI"

ON PROJE METNI

Sanatin birlc,tirici ve biitinle,tirici gicinden, interllct teknol● isinin slnlrlarl a,an hlzlndan

yararlanarak``dinya barl,Inin''olusumuna karikatir izerinden katkl sattlamak amaclyla l.

Kiiresel Karikatiir Yarl§ maSl diizenlenecektir.

Hassas bir siire9ten ge9en diinyada farkh dii,iincelere, inan91ara, ktilttirlere saygl gё stc■ 1■lek

sanatln sunduЁ u ёZgiir bakl,a91slnln gё rillmez temelleri araslndadlr.Sanat91 yaratlm surc91crinde

bu ёngёrileri gёz ёniindc bulundullllahdlr.

Karikatur Yarl,masl geleccttin sanat91 adaylarlyla onlarl yetistiren cttitimcilerc 9izccekleri

karikatiirleriylc diinya barl,lna katklda bulullllnalarl i9in bir platfollll olu§ turlnayl hcdcfliyor.

Ktiltiirler arasl ilcti,imi vc sanat91 dayanl,masinl peki,tircn bir anlayl§ la follllatlanan yarl,ma,

karikattin clc,tirel alna yaplcl ve cttlenceli zcmininden yola 91karak toplllmlar,ktiltiirler,dinler

araslnda barl,91l bir sё ylcllnin yayllmaslna katklda bululllnayl ёngёrtiyor.

Yarl§ma, online katlllml esas alan yakla,lmlyla intemet tcknol● iSinin avantalarindan

yararlanarak katlllml artlllllayl arna91lyor.Aynl zamanda bu teknol● iylC i9 i9e olma rcflcksi

geli,IIni,yeni ncslin ah,kanllklarlyla da pallalel gitmcyi hedefliyor.

YARIsMA FORMATI

``Diinya Barl§ l i9in inan91alla Saygl"tcmaslyla ger9eklestirilecek yarl,maya ulusal vc uluslararasl

dizeydc ёЁrenci ve ёttretmenler katllacak.

0言renci katcgorisi  3‐4.slnlf(8-9 ya,arasl)

5-6¨ 7-8.slnlf(10-13 ya,arasl)

9-10-H-12.smlf(13-17 ya§ arasl)

01mak iizere ii9 alt kategoride gcr9ekle'tirilecek.

Her kategori i9in ilk■ 9 derecc uluslararasljiiri taraflndan belirlenecck.Ayrica Jiiri maksimllm be,

adct rnansiyon verebilecek.

Yarl,manln uluslararasl siirecinin takip ve koordinasyonu i9in belli ba,1l iilkelerde karikatiirle

ilgili mcslek kurtlmlarmdan biriylc tcmas kurularak bir temsilci belirlenccck.Meslek birlttiylc

temas saЁ lanalnayan durllmlarda o ulkcdcn bir karikaturist yarl,ma siirccini takip edecck,kontak

ki,i vc kurllmlarin listcsi yarl,ma、 vcb sitesinden ilan edilecek.Kontak ki,i ve kllrullnlar Yarl,ma

Koordinatё rtiniin dc bilgisi dahilinde yarl,manln ilanl, tanltllnl ve katllllnlarl artlrlcl etkinlik,

haber ve 9ah,malar yapabilecek. Ba,vurular Ⅵ/、ぼw.kureseicartoolloCOm Web sitesi iizerinden 23

Nisan-23 Temmuz 2015 tarihlcri araslnda olacak.

Yarl,maya katllan tim eserler ёn deЁ erlcndilllleyle teknik a91dan incelenecek.On deЁ crlCndi....c

siirecini tamamlayanlar telekonferans ve/veya gё riintiilii baЁ lantl gibi intcrnct tabanl1 9ё ztimlerin

uygulanacaЁ l bir Sure,sOnunda uluslararasl jiiri taraindan nihai olarak deこ crlendirilecek.Her

katcgori i9in derece ve rnansiyonlar 15 AEustoS 2015'e kadar belirlenecck.

Odiil tё rcni detaylarl daha sollra belirlenecek.



YARIsMA TAKVIMI

Yarl,ma Ba,lang19

Son Gёnderlln

Jiiri Degerlendilllle Arallgl

Sonu91arin Duンumlmasl

Odil Tё reni

ODULLER

Oduller ileri teknotti trtini tasarlm vc ileti,im cihazlarindan olu,acaktlr.

OGRENCI

Her kategori l.Graflk Tablet(WacOm cintig)

2.Tablet

3.Akllh Telefon

OGRETⅣIEN

l.Gra■k Tablet(Wacom Cintig)

2.Tablet

3.Akllh Telefon

JURI

H kisidcn olu,an birjiiri ёngёrtiliyor.

4 uluslararasl karikatiirist(Aydin Dottan yarl,masma katllan karikatiiristlerden se9me ya da

(Karikatiir Vak■ ya da Karikatiirciler Demettinden destek)

l pedagog(3Stin Dё lmlcn,Gё zdc ErdoE狙 (Siiper Dadl)

2 Kurescl online Temsilcisi(CEtt ve Karikatirist)

4 Ulusal karikaturist(Erdil Ya,aroЁ lu,Yittit OZgiir,Uttur Gursoy,Galip Tekin,Bchi9 Pek)

Geli,ebilccek yeni i§ birlikleri dottrultusundajiiri tiye saylslnda deЁ i§ iklik olabilir.

BAsVURU KOsULLARI

・ Yarl,ma ulusal ve uluslararasi nitclikte,online ba§ vlmnlln esas almdl言 l bir yarl,madlr.

t'lke i9i ve dl,lndaki ёzel ve devlet okullarlnln 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12。  Slnlf

ёttrencilcri ile ёzel ve kalnu okullarlnda gё rev yapan ёttretmenler katllabilir. 0言renCi

kategorisi 3.4.(1.Kategori),5,6,7,8.slnlf(2.Kategori),9,10,11,12.slnlf(3.Kategori)

olarak belirlellmi§ tir.

O  Yarl,manln temasl``Diinya Barl,l19in lnan91ara Saygl'olarak belirlerlmi,tir.Eserlerin bu

temayla uyum i9inde ollnasl gerckir.

O  Yarl,macllar en fazla ii9 eserle yarl,maya katllabilirlero Yarl,maya bireysel katlllm

yapllabilir,grup/ekip katllllnlarl dikkate ahlllmayacaktlr.

O  Eserler tek kare anlatlmdan olu§ mah ve yazlslz ollnahdlr.

・  Escrlerin iiretimindc herhangi bir tcknik klsltlalna getirilmcmi,tir.3D dahil hcr ttirlii graflk

teknitti vc malzcme kullanllabilir.

・  Irk, dil, din, cinsiyet ayrllnclll言 l yapan, ,iddet ve sava, yanhsl olan, cinselliЁ i ёn plana

91karan,ё zgiin ollnayan,kopyalarml,ve ёttrenci kategorisinde yeti§ kin miidahalesi i9eren

karikatiirler yarl,ma dl,l kallr.

23 Nisan 2015

23 Tellrmllz 2015

1-15 AЁ ustoS 2015

l Eylii1 2015 Diinya Barl,Giinti

Daha sorlra ilan edilecek.



Eserler daha ёnce hi9bir yerde yaylnlallmanll§ ya da sergilellrnemi,olmahdlr.

Yarl,maya uluslararasl stre91eri ぅ戚rtitecek karikaturistlerin, temsil ettikleri meslek

ёrgiitiiniin yё netiln kurulu iiycleri vc personeli ile Se9ici Kllrul iiyeleri ve Kiirese1 0nline

pcrsonelinin l.dcrece yaklnlarl katllalnaz.

Se9ici Kurul gcrekli gё rdiiこti hallerdc Odiil saylslnl azaltlr ya da artlrabilir.

Yarl,mada dereceye giren eserlcrin telif haklarl Ktresel Onlinc'a aittir.lzinsiz hi9bir

,ekilde kullanllalnaz. Ktircse1 0nline yarl,maya i,tirak eden allna dereceye gilllleyen
eserleri yarl,mayla ilgili basln vc PR 9ah§ malarinda,baslll i,lerde,sergi,sanal rniizc,web

sitesi ve sosyal mcdya alanlarinda kullanabilir. Yarl,mada dcreceye giren eserler

yarl,mayla ilgili web sitesindc siirckli yer alacaktlr. Escrlerin yarl,ma dl'lndaki

kullanlmlarl i9in Kurescl online, escr sahibine l.lik ёdiliiniin maddi kar,11屯 lnl

ge9meyecek telifiicreti ёdemeyi kabul eder.

Yarl,maya katlllnl、v¬、
～
V.kureselcartoon.com adresinden yapllacak,ba,vllrular 23 Nisan-23

TerFmuZ tarihleri araslnda olacaktlr.

Tiim  kategorilerde  yarl,ma  sOnu91arl  l  Eylii1  2015  Diinya  Barl,  Giiniinde

WⅥ/ヽVokureselcartoon.coni adrcsinden ilan edilecektir.

Ba,vllrularda escr sahibinin ittasl,adl soyadl ve elektronik posta adresinin bulunduttu ёn

"Z SCan edilmeli ve web sitesinde yer alan Ba,vuru ve Bilgi Folllllarlyla birliktegёnderilmclidir.Escrler CMYK renk sisteminde,jpg ya da pdf follllatnda,300 dpi

9ёZiintirliiktc  olllnahdlr.  ZIP  veya  RAR  gibi  herhangi  slkl,tllllla  prograrnl

kullanllmamahdlr.Gmail hcsaplarl 10 ⅣIB iizcrindeki dosyalarl alabilir.

Escrlerle birlikte doldurulmasl gereken Ba,vuru fo.111larl(OЁ renci Ba,vllru Follllu,Veli

Onay Forlnu,0言 retmen Ba,vuru Follllu)CkSikSiZ ve doEru 01malldlr.Eksik ve yanll,

bilgilendilll.c Sё Z kOnusuysa eser(ler)yarl,ma hakklnl kaybedcrler.

. Baqvuru yapanlann ad ve soyadlarr her gtin gi.incellenen yarryma sitesinde duyurulacaktrr.

Se9ici Kurul taraflndan bclirlenen cscrler sergilenecek ve bu eserlerden olu,an Tiirk9c―

ingilizce bir katalog hazlrlanacaktlr.Katalogda escri yer alanlara iicretsiz bir adet katalog

gёnderilcccktir.

Yarl,macllar etkinlik vc ёdil tё rcninde 9ekilen fotottranarmln yanl slra ki,isel fotottraf ve

9izirnlerinin,yarl,mayl vc diizenleyen kurulu§ larl tanltmak iizere yazll1/gё rscl rnedyada ve

baslh malzemelerde kullanllacaЁ lnl kabul etmi,saylllrlar.

Yarl,mada dercceye gircn eser sahibi vc velisi, yurtdl,lndan geleceksc eser sahibi vc

kontak ki,i Kurcsel online'ln davctlisi olarak Odul Tё rcni i9in a言 lrlanacak;ula,lm(u9ak,

otobis,tren)ve kOnaklama(en az 3 ylldlz otel,maksimllm 3 gecc)giderleri yarl,ma
biit9esindcn kar,1lanacaktlr.

itirazlar,yarl,ma sonu91armm a91klandlЁ l giindcn itibaren iki giin i9indc mesai bitimine

kadar Yarl,ma Organize vc Yiirtitmc Kuruluna yazlll olarak yapllmahdlr.Itiraz dilek9csine

…….Bankasl.… ………n01u hesaba yatlrllacak 100 TL tutanndaki``itiraz Ba,vunl Belgesi''

makbuzu da eklelllllnelidir. Itirazlar iki giin i9inde sonu91andlrllacaktlr.  Itiraz Ba,vuru

bedeli olarak toplanan kaynakla imkanlarl dar okullara TOBITAK Bilim Kitaplarl
ahnacaktlr.

Eser sahipleri ve velileri yarl,ma,artnarnesi hiiktimlcrini kabul ve taahhiit etnli,saylllrlar.

Yarl§ maya ba,vuru Slraslnda verilen hcr tiirlii ki,isel vc ileti,iln bilgisi Ktirese1 0nline

giivencesi altindadlr.Hi9bir kurllm ve ki,iyle payla§ 1lmayacaktlr.

Yarl,mayla ilgili daha detayll bilgH9in uzeyad@gmail・ COm c posta adrcsinc yazm.



“Ｕ KARIKATUR
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KURESEL KARIKATUR YARISMASI BASVURU FORDIU-OGRENC
Adr Soyadr

Yagr ve Srnrfi

Okul Adl

Ulke

Eser Sayrst

Eser Adr

KUMSEL KARIKATUR Y I-OGRENCI VELISI ONAY FORplu

KURESEL uKATUR YARIsMASI BAsVURU FORIIU-OGRETMEN
Adr Soyadr

Dottum
Tarihi

Branqr

Okul Adl

e-Posta

Telefon / Cep

Adres

Ulke

Eser Sayrsr

Eser Adr
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