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        T.C. 
PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI 

TÜRKİYE GENELİ TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANIMI PROJESİ  
 

BİLGİ NOTU 
 

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz günümüzde, bilgisayar başta 
olmak üzere teknolojik aletler ve internet kullanımı artık hayatın vazgeçilmez gereçleri haline 
gelmiştir. Teknolojik aletlerdeki bu gelişmelerin bir sonucu olarak hayatımıza giren internet; 
insanların ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye kolay ulaşmalarına, eğlenceli ve hoşça vakit 
geçirmelerine ve istedikleri kişilerle kolay ve hızlı aynı zamanda eş zamanlı olarak iletişimde 
bulunabilmelerine imkân tanımaktadır.  

İnternetin öncelikle ortaya çıkış amacının bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli ulaşmak ve 
iletişimi kolaylaştırmak olduğunu bilinmesine rağmen; bunların tahmin edilenden de hızlı 
yaygınlaşması, bu ürünlerin yaşamı kolaylaştırma noktasında getirdiği yararların yanı sıra, 
teknolojinin aşırı ve uygun olmayan kullanımına ve birtakım sorunlara da  yol açtığı bilinmektedir. 
Bu çerçevede özellikle okul çağındaki gençlerde oldukça sık görülen sorun, aşırı bilgisayar ve 
internet kullanımıdır. Böylesi bir alışkanlığın gençlerin sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediği, okuldaki 
akademik başarılarını düşürdüğü, yeni bir bağımlılık türü olarak nitelenebilecek teknoloji 
bağımlılığına da yol açtığı bilinmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımızda bilişim teknolojilerinin kullanımının 
hayatımızda ne kadar hızlı artış gösterdiği görülebilmektedir. 2012 yılı verilerine göre internet 
kullanan bireylerin oranı %47,4,  internet erişimi olan hane oranı  %47,2 olarak belirlenmiştir. Bu 
oranlar 2016 yılında tekrar değerlendirildiğinde; internet kullanan bireylerin oranı %55,9’a,  
internet erişimi olan hane oranı ise %80’e çıkmıştır. Ayrıca hanelerin %96,9’unda da cep telefonu 
bulunmaktadır.  

Devletimizin bu konuda başlatmış olduğu çalışmaları ve hassasiyeti, bu durumun ülkemizde 
çözümlenmesi gereken bir konu haline geldiğini açıkça göstermektedir. YEŞİLAY Derneği tarafından 
Teknoloji Bağımlılığı ile ilgili olarak 27-27 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımları ile 4.Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi 
düzenlenmiş ve Kongre’de Sayın Cumhurbaşkanımız “İnsanlığın varoluş gayesinden uzaklaşarak 
kendi imal ettiği teknolojiye esir olmasına elimiz kolumuz bağlı seyirci kalamayız” ifadelerini 
kullanarak konunun ehemmiyetini gözler önüne sermiştir.   

Kaymakamlığımız Proje Ofisi olarak da  anılan kongreye katılım sağlanmış olup,  15 ülkeden, 
alanında uzman isimler tarafından; mobil telefon bağımlılığı, online oyun bağımlılığı, halk sağlığı ve 
bağımlılık, çocuklarda online oyun bağımlılığı, internet ve sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık 
konuları hakkında bilgiler edinilmiş ve oradan elde edilen veriler ışığında; bu olumsuz durumun 
gidişatının engellenmesi ve teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanılması amaçlanarak   Pamukkale 
Kaymakamlığı Proje Ofisi uhdesinde “Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi” isimli, 
“Bağımlı oldukça tutsak bilinçli kullandıkça özgürsün” sloganı ile bir proje hazırlanmış olup, 01 
Aralık 2017 tarihi itibari ile Pamukkale ilçemizde uygulanmaya başlamıştır. 

Proje kapsamında İlçemizde teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 
13 Mart günleri İlçemizde “ Pamukkale NOMOFOBİ Günü” olarak ilan edilmiştir. NOMOFOBİ; kişinin 
cep telefonundan ayrı kaldığında yaşadığı yoksunluk ve kaygı duygusu olarak tanımlanmaktadır. 13 
Mart 2018 günü ilçemizde birçok kesimin katılacağı ve yürüyüş esnasında hiç kimsenin bir teknolojik 
aleti yanında bulundurulmayarak yürüyeceği bir kortej yürüyüşü düzenleyeceğiz. Ayrıca Pamukkale 
ilçesi olarak ülkemiz genelinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla ortaokullar arası resim yarışması 
düzenlemesinin faydalı olacağına karar verdik.  

Ülkemiz genelinde öğrencilerimizin yarışmaya ilgi göstermesi ve katılmaları bizleri 
onurlandıracak olup; projemize ilişkin tüm detaylara ve yaptığımız faaliyetlere 
http://www.teknolojiyiyonetiyorum.com web adresinden ulaşabilirsiniz.  

 

 

http://www.teknolojiyiyonetiyorum.com/
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PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI 

TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANIMI PROJESİ 

TÜRKİYE GENELİ ORTAOKULLAR ARASI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 
1. Projenin Uygulayıcısı :Pamukkale Kaymakamlığı Koordinesinde Pamukkale İlçe Milli       

  Eğitim   Müdürlüğü 
 

2. Projenin Adı  :Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi 
 

3. Proje Sloganı  : “Bağımlı Oldukça Tutsak, Bilinçli Kullandıkça Özgürsün!” 
 

4. Projenin Amacı         : Öğrencilerimiz ve velilerine yönelik olarak, teknoloji bağımlılığının 
yaratmış olduğu; psikolojik, sosyal, akademik, ruhsal, fiziksel ve ekonomik sorunlara yönelik 
olarak farkındalık yaratmak ve teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanılmasını sağlamak için gerekli 
önleyici tedbirlerin alınmasıdır. 
 

5. Yarışmanın Süre ve Teslimi :  
5.1 Yarışma Süresi   : 05 Nisan  – 04 Mayıs 2018  
5.2 Son Teslim Tarihi   : 04 Mayıs 2018 

 
6. Yarışmaya Katılacak Okullar: Türkiye Geneli Ortaokul Seviyesinde öğrenim gören tüm   

                                                           öğrenciler 
Not; Yarışmayı düzenleyen kurumun Pamukkale İlçesi olması nedeniyle, Pamukkale İlçesi Milli Eğitim   
         Müdürlüğünden eser kabul edilmeyecektir. 

 
7. Resim Yarışması Faaliyet Takvimi: 

SIRA 
NO 

FAALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ 

1. Pamukkale Kaymakamlığı tarafından ülke geneline 
duyuru yapılması 

05 Nisan 2018  10 Nisan 2018 

2. Eserlerin Pamukkale Kaymakamlığınca toplanması 05 Nisan 2018 04 Mayıs 2018 

3. Eserlerin Pamukkale Kaymakamlığınca oluşturulan 
komisyon tarafından değerlendirilmesi ve sonuçların 
belirlenmesi 

04 Mayıs 2018 09 Mayıs 2018 

4. Yarışma Sonucunun Duyurulması  09 Mayıs 2018 

5. Resim Sergisi ve Ödül Töreni 09 Mayıs 2018 11 Mayıs 2018 
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8. Uygulamaya İlişkin Açıklamalar 

 

a. Yarışma koşulları; Türkiye genelindeki tüm Ortaokul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve 
öğrencilere duyurulacaktır. 
 

b. Her okuldan bir eser kabul edileceğinden; yarışmaya katılacak olan tüm eserler, Okul 
Müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmeli, Okul Müdürlüğünce 
yarışmaya katılmaya hak kazanan eser belirlenerek, EK-1’de bulunan “Katılım Belgesi” ile 
birlikte “15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:83/A Pamukkale/DENİZLİ”  
adresinde bulunan Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisine Okul Müdürlüğü veya 
öğrencinin kendi imkânları ile gönderilmelidir. 
 

c. Eserler, Pamukkale Kaymakamlığında bir araya getirilecek olup, Pamukkale İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan Resim Öğretmenleri arasından seçilecek komisyon 
tarafından değerlendirilecektir.  
 

d. Türkiye genelinden gönderilen eserler 09 Mayıs 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
sergilenecektir.  
 

e. Eserler gönderilirken eser sahibi hakkında bilgilerin olduğu ekte sunulan belge okul 
müdürlüğü tarafından doldurulup mühürlü bir şekilde gönderilecektir. 
 

f. Pamukkale Kaymakamlığına yarışma için gönderilen eserin mülkiyeti ve kullanım hakkı 
Pamukkale Kaymakamlığına aittir. 
 

g. Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere 09 Mayıs 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arası 
düzenlenecek törenle ödülleri verilecektir. 
 

h. Ödül kazanan öğrencilerle iletişime geçilerek; Okul Müdürlüğü tarafından verilen belge ve 
kimlik kontrolleri yapılarak, ödül töreninde kazanmış olduğu ödül bizzat öğrencinin kendisine 
teslim edilecektir. Ödül törenine katılamayacak olan öğrenciler için proje yürütme ekibi 
tarafından iletişime geçilerek ödülün teslimi yapılacaktır. 

 

ÖDÜLLER : 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. RESİM YARIŞMASI 

Konusu: Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı 

Yarışma şartları: 

a. Resimler sınıf ortamında öğretmenin gözetiminde yaptırılacaktır. 

b. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır. 

c. Resimler ( 35 x 50 ) resim kâğıdına yapılacaktır. 

d. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesinin kullanılması serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, 
yağlı boya, kuru boya, guaş boya vb.) 

ORTAOKULLARI ARASI RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ 

BİRİNCİ 3.000 TL 

İKİNCİ 2.000 TL 

ÜÇÜNCÜ 1.000 TL 
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e. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle gönderilecek eserlerin 
ambalajlanmasında mukavva veya köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.  

f. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı açık kimlik bilgilerini, 
eserinin arka yüzüne aşağıdaki etiket formatına uygun olarak yazacaktır.  

g. Resimlere paspartu yapılmayacaktır. 

 

 Eserin arkasına yapıştırılacak olan etiket formatı 

(Bu format resmin arka yüzüne kesilerek de yapıştırılabilir) 

 

Öğrencinin: 

Adı ve soyadı:  

Sınıfı  

Okul Nosu  

Telefon Numarası  

Okulun: 

İli  

İlçesi  

Adı  

Telefon No:  

 

h. Teslim tarihinden sonra Kaymakamlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve 
doğabilecek gecikmeden dolayı Pamukkale Kaymakamlığı sorumlu tutulmayacaktır. 

i. Eserler incelenirken; 

 Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),  

 Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi),  

 Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) konularında değerlendirme 
yapılacaktır. 

 

1) YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURUSUNUN YAPILMASI: 

a) Yarışma sonunda dereceye giren eserler ve eser sahipleri; 
http://www.pamukkalekaymakamligi.gov.tr/ web sitesi adresi aracılığı ile duyurulacaktır.   
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EK-1 

T.C. 
PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI 

TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANIMI PROJESİ  
TÜRKİYE GENELİ ORTAOKULLAR ARASI RESİM YARIŞMASI  

KATILIM BELGESİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖĞRENCİNİN 

 
Adı ve Soyadı  :  
 
T.C Kimlik No :  
 
Baba Adı  :  
 
Ana Adı  :  
 
Doğum Tarihi :  
 
 
 
         Yukarıda açık kimliği yazılı ……………………………………. isimli öğrenci; 
…………………………………………………… Ortaokulu ………. sınıfında ……… okul numarası ile öğrenim 
görmektedir.  İş bu belge “Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi Resim Yarışması 
Şartnamesi” gereği düzenlenmiştir. 
 
 
         
 
  
                                                                          ( Tarih )               ………………………… 
 
                                                            ( İmza / Mühür )               ………………………… 
 
                                        ( Okul Müdürü Adı Soyadı )               ………………………… 
                                                                                                               Okul Müdürü 
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EK-2 

T.C. 
PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI 

 TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANIMI PROJESİ RESİM YARIŞMASI 
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TUTANAĞI 

 

“TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANIMI PROJESİ” kapsamında ülkemiz genelindeki 
Ortaokul öğrencileri arasında resim dalında düzenlenen yarışmada, Pamukkale Kaymakamlığımıza 
gönderilen resim dalındaki eserler “Pamukkale Kaymakamlığı Değerlendirme Komisyonu” 
üyelerince değerlendirilmeye alınmış ve sonucunda aşağıda bilgileri yazılan öğrencilerin eserleri 
Türkiye 1. 2. ve 3.lüğüne layık görülmüştür. 

İşbu tutanak komisyonumuz tarafından imza altına alınmıştır. 

 

DALLAR DERECESİ OKUL ADI 
ÖĞRENCİNİN T.C. KİMLİK 

NOSU ADI SOYADI SINIFI 

ORTAOKUL Birinci 

 

 

 

    

ORTAOKUL İkinci 

 

 

 

    

ORTAOKUL Üçüncü      

 

PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYELERİ 

 

BRANŞI ADI SOYADI GÖREV YERİ İMZA 

GÖRSEL SANATLAR    

GÖRSEL SANATLAR    

GÖRSEL SANATLAR    

GÖRSEL SANATLAR    

GÖRSEL SANATLAR    

GÖRSEL SANATLAR  

 

  

GÖRSEL SANATLAR  

 

  

 
…./…./2018 

KOMİSYON BAŞKANI 
…………………………. 


