
"Resim ve Kompozisyon Yan,masl" di.izenleme talebine ili~kin ilgi yaz ve ekleri ile 
bi1dirilmi~tir. 

Soz konusu yan~mayla ilgili 
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine g
eserlerin Mud1irIUgumi.iz Temel Egitim 
hususunda; 

yazl ve yan~ma 
e

Subesine 30/091201
rekli duyurunun yapl

~artnamesi 

6 tarihine k 
lmasml ve yan~ 

tmlZ ekinde 
aya kattlacak 
gonderilmesi 

y 

T.e. 
MUS V ALiLioi 


il Mill! Egitim MUd1irlUgu 


SaYl : 32026198-82l.05-E.3804862 o 04.2016 
Konu : iklim Degi~ikligi Konusunda 

Farkmdahk Geli~tinne Projesi 

............................................ K.A YMAKAMLIOINA 

ilye Milli Egitim Mud1irlugu 

...................... .iLKlORTAOKUL MOuORLuOUNE 


ilgi :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUd1irIU 
29/0312016 tarih ve 3575449 saYlh yazlSl. 

Y lldmm Beyazlt Universitesi He <;evre ve Sehircilik Bakanh 1 i~bir1igiyle 
"iklim Degi,ikligi Konusunda FarkIndahk GeU,tirme Projesi" kapsam da Turkiye 
geneli resmilozel tUm ilkokul ve ortaokul ogrencilerine yonelik "iklim Degi ikligi" konulu 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Va' a. 
Milli Egit Mud1lrU 

Ekler: 

l-Yazlve ekleri (7 Sayfa) 


Dagltlm: 

ilye Kaymakamhklanna 

ResmilOzel Tiim llkokul ve Ortaokul Mud. 


Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzaIanm~tJI. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden SOOd-7a3c-3230-geOd-7 8. kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mildilrlilgil 


Say! : 88013337-821.05-E.3575449 2 03.2016 
Konu : iklim Degi~ikligi Konusunda 

Farkmdahk Geli~tinne Projesi 

.................VALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Miid1irliigu) 

ilgi :YIldmm Beyazlt Universitesinin 15.03.2016 tarihli ve 6070871840-300 sayIll 
yazlSl. 

Yddmm Beyazlt Universitesi ve c;evre ve Sehircilik Bakanl ~ i~birligiyle 
"iklim Degi~ik.ligi Konusunda FarklDdahk Gel4tirme Projesi" kapsarn nda T1irkiye 
geneli resrnilozel tUm ilkokul ve ortaokul ogrencilerine yonelik "iklirn Degi ikligi" konulu 
"Resim ve Kompozisyon Yan~maslH, lise ogrencilerine yonelik tlFotogra ve KIsa Film 
Yan~masl" ve Ekl'de ad! ge~en illerdeki ortaokul ogrencilerine yonelik "i ·m Degi~ik.ligi 
Bilim Kamplan" diizenleme talebine i1i~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir. 

Soz konusu etkinliklerin T1irkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim ernel Kanunu 
ile Tiirk Milli Egitiminin genet ama~tanna uygun olarak ilgili yasal diizenlern erde belirtilen 
ilke, esas ve ama~lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili 0 1, il!i1~e rnilli 
egitim rniid1irliikleri tarafindan ger~ekle~tirilmek iizere, derslerin aksatllm asl kaydIyla 
goniilliiliik esasma gore yaplImasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederi . 

Ek: ilgi yazl ve ekleri (6 sayfa) 


Not: Etkinlige http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duywuJarilkategorilIS adresinden ul~dabilir. 


DAGITIM: 
Geregi: Bilgi: 
BPlam Temel Egitim Gene! Miid1irliigu 

Ortaogretim Genel Miid1irliigu 
Din Ogretimi Gene! Miid1irliigu 
Mesleki ve Teknik Egitim Genel M . d1irliigu 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mii iirliigu 
Ozel Egitirn ve Rehb. Hizm. Genel iidiirliigu 
Y Ildmrn Beyazlt Universitesi 

Teknikokullar - 06500 Y enimahalle! ANKARA Aynntlh bilgi i~n: A. sEviNDiK(O tmen) 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 296 94 65 
yegitek@meb.gov.tr Faks: (0 312)223 8736 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanmt~ttr. http://evraksargu.meb.gov.trad:resinden cOeb-eff6-39d3-b85c-fe b kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksargu.meb.gov.trad:resinden
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duywuJarilkategorilIS


Aynca 24 

---J!~ 
T.C. 

CEVRE VE $EHiRCiLtK 
 tK1.1H I&ISII<LI~IBAKANLlGI 

-GI!l.It1W1I!'11!111E51 

Sayl : 60708718-040- ~o 0 15/03/2016 
KOBu : tkJ.im Degi~ikligi Konusunda 

Farkmdahk Ge1i~tinne Projesi 

MiLLi EGtTiM BAKANLIGI 

Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mildilrlil!U 


TeknikokuUar, 06500 YenimahaUelAnkara 


<;evre ve $ehircilik BakanhW <;evre Yonetimi Genel Miidiirliigu niin; "tklim 
Degifikligi Konusunda Farkmdahk Geli§tirme Projesi" Bakanhk He Ytl mm BeyazIt 
Universitesi arasmda yapllan 12.10.2015 tarihli protokol geregi Ylldmm Beyaz t Universitesi 
tarafmdan yiiriitiilmektedir. 

Projenin amaCl, MEB Biinyesinde faaliyet gosteren ilk ve orta ogrenim kurumlannda 
bulunan ogrenci ve ogretmenlere yonelik iklim degi~ikligi konusunda farkm lk geli§tinne 
egitimleri verilmesi, iklim degi~ikligi konusunda hedef tutum ve davr~larm degi~esinin 
saglamasl, egitim siiresince uygulanan programm yaygm etkisinin art 1 ile yerel 
yonetimlerde iklim degi~ikligi konusunda farkmdallk diizeylerinin anttmlmasl i in etkinlikler 
organize edilmesi, uygulama eylem planlarl hazIrlanmasl, ilgili etkinliklere sivil toplum 
kurulu~lanmn, ozel sektorUn ve diger kamu kurulu~lannm katlhmlm saglayarak etki alanmm 
geni~letilmesi, bir kamuoyu bilgilendinne kampanyasl aractl1wyla iklim degi~ikl gine yonelik 
farkmdallk ve uyum saglanmasma yonelik somut davrant~ degi~ikligi yaratllm 1, dogru algI 
yonetimiyle bilin9 Ol~turulmasldrr. 

Proje kapsammda, egitim programlan diizenlenecek olup, EK 1'de adl egen illerde 
bulunan 3 anaokulu, 3 ilkokul ve 3 ortaokul ile ziraat teknik ve tanm meslek lise eri oncelikli 
olmak iizere 3 lise yerinde ziyaret edilmek suretiyle ger~kle~tirilece " Egitim 
programlanmn diizenlendigi 16 ildeki 48 ortaokuldan katlhm sagIayacak 24 ogrenciye 
yonelik 12 iklim kampi diizenlenerek ogrencilere iklim degi~ikligi konusunda v 'len teorik 
egitimler, uygulamalar He desteklenecektir, Projenin uygulanacaw Ek 1'de bel' 'len illerde 
9all~an ogretmenlere yonelik uygun biiyUkliikte ve yeterli teknik dOnanIIDa sahip bir toplantl 
salonunda iklim degi~ikligi ve uyum konulu egitim seminerleri diizenlenece . 
ortaokulu ogretmeninin de bilim kamplarma katllmak suretiyle ge~itli u 
deneylerde tecriibe kazanmasl ve bunu okullarmda bulunan ogrencilere 
saglanacaktlr. Diizenlenecek faaliyetlerle ilgili ~ameler de YazImlZ ekinde sun ~ olup; 

1- Projenin uygulanacagl 16 ilde gorev yapan ogretmen ve ogretmen ada na yonelik 
olarak uygun bfryiikliikte ve yeterli teknik donantma sahip bir toplantl salon da iklim 
degi~ikligi ve uyum konulu her bir il i9in en az 80 ki~inin katthm saglay aw egitim 
seminerleri diizenlenmesi i9in, 

2- Projenin uygulanacaW her ilde 3 anaokulu, 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 3 li 
iizere toplam 16 ilde ogrencilere yonelik iklim degi~ikligi farkmdahk geli~tinn 
verilebilmesi, 

3- Egitim programlanmn diizenlendigi 16 ildeki 48 ortaokuldan 24 ogre 
ogrencinin katlllID saglayac$ 12 iklim bilim kamPl diizenlenmesi (EK 2- Kamp .. nleme 
$artlan), 



.~,.-
T.C. 
CEVRE VE $EHIRCiLiK 
BAKANlIGI 

4- TUrkiye c;apmda ilk ve ortaokul ogrencilerine yonelik olarak i 
konulu resim yan~masl dUzenlenmesi (EK 3- Resim Yan~masl $artnamesi), 

5- Tiirkiye c;apmda ilk ve ortaokul ogrencilerine yonelik olarak . 
konulu kompozisyon yan~masl diizenlenmesi (EK 4 -Kompozisyon Y an~masl 

6- Lise ogrencilerine yonelik fotograf yan~masl dtlzenlenmesi (E 
Yan~masl $artnamesi), 

7- Lise ogrencilerine yonelik "KIsa Film Yan~masl" dtlzenlenmesi (E 6- KIsa film 
Yan~a $artnamesi), 

8- Cevre ve $ehircilik Bakanll~nm talebi ile Universitem z tarafmdan 
gerc;ekle~tirilecek 2 C;all~taya. Milli Egitim Bakanllgt yetkililerinin katlhmInm gIanmasl, 

9- Proje sonunda gerc;ekle~tirilecek odill torenleri ve kapam~ toplantls ilgili ogrenci, 
ogretmen ve yetkililerin katIhmlannm saglanmasl, 

Hususlarmda BakanllgIDlza bagIl egitim kurumlan ile i~birligi yapil faaliyetlerin 
gerc;ekle~tirilmesi ve koordinasyonun saglanmasl iC;in ihtiyac; duyulan iznin verilmesi ve 
geregini olurlanmza arz ederim. 

Yrd. DoC;. Dr. Mill'leqMt.~:HI1 
Proje Koor . 

Ek: 

1- Egitim verilecek iller listesi. 

2- Kamp dUzenleme ~artlan, 


3- Resim yan~masl ~artnamesi. 


4- Kompozisyon yan~masl ~artnamesi. 


5- Fotografyan~asl ~artnamesi. 


6- KIsa film yan~masl ~artnamesi. 


15 art 2016 






iKLiM DE~i~iKLi~i BiLiM KAMPLARI DOZENlEME ~ARTLARI 

Egitim programlarmm dUzenlendigi 16 ildeki 48 ortaokuldan katlhm saglayan 240 ogr nciye yonelik 

12 iklim kampi duzenlenecektir. 

Her kampa projede bulunan iIIerden katlhmcllar ahnacaktlr. Projenin egitim bile~eni e gidilecek iI 

saYlsl 16, hazlrlanacak iklim kamplarmm saYlsl ise 12 oldugundan bazl kamplara katlh cllar iki ilden 

se~ilecektir. 

iklim kampi ba~vuru ilam, projede bulunan ilIerde iI Milli Egitim MudurlUkleri'ne gon erilecek ve 0 

ilde bulunan tum ortaokullara duyurmalan istenecektir. 

Aynca universiteler ile yazl~malar yapllarak ilgili fakultelerde okuyan ogrencilerin 0 etmen adaYI 

olarak ba~vurmalafl istenecektir. 


Web sitesinde de iklim kampi bolumu olu~turularak iklim kamplartmn ama~lan ve i~erikleri, 


ba~vurularm ahnacagl iller ve ba~vuru tarihleri gibi detaylar ilan edilecek ve ka pa katllmak 


isteyenlerin ba~vurusu web sitesi uzerinden ahnacaktlr. 


Projenin suresi iki yll oldugundan iklim kamplan da 2016 ve 2017 Ylltntn yaz aylan larak iki ayn 


donemde Ger~ekle~tirilecektir. Yuklenici tarafmdan olu~turulacak komisyon ogrenciler ogr~tmenler 


ve ogretmen adaylanmn se~imi ile ilgilenecektir. 


Bllim kampi i~erik a~lsmdan a~agldaki gibi olacaktlr: 


Her bir bilim kamplmn suresi en az 5 gun olacaktlr. 


Her kampa en az 20 ogrenci katllacaktlr. 


Ogrenciler He birlikte her kampta en az 5 rehber ogretmen bulunacaktlr. 


Ogrenciler lie birlikte her kampta en az 2 ortaokul ogretmeni bulunacaktlr. 


Ogrencilerin ve ogretmenlerin kamp merkezine ula~lml saglanacaktlr. 


Ogrencilerin kahvaltl, ogle ve ak~am yemekleri kar~llanacaktlr. 


Ogrencilere kalacak yer tahsis edilecektir. 


Ogrenciler i~in uygun egitim veri tahsis edilecektir. 


iklim kamplanna katllacak ogrenciler i~in ders programl olu~turulacaktlr. 




iklim kamplannda kullantlmak Ozere ogrenci saYlsl dikkate ahnarak kllavuz kitap~lk, o$Or, poster, 

yapboz, bilgisayar animasyonlan ve oyunlan vb. egitici materyaller hazlrlanacaktlr. 

iklim kamplartntn dOzenlendigi bolgelere Ula$lml kolay olan ve iklim degi$ikligi ile mO adeleye katk' 

saglayan veya bu konuda faaliyet gosteren kurum ve kurulu$lar ile tesisler ziyaret edilec ktir. 

Ogrencilerin ~evre bilincini geli$tirmek i~in ~evre gezileri dOzenlenecektir. Cevre gezile i ogrencilerin 

doga-canh ileti~imini kavramalart amaclyla dOzenlenecektir. 

Aga~ dikme etkinligi dOzenlenerek ogrencilerim iklim degi~ikligi ile mOcadelede etkin r I oynamalan 

saglanacaktlr. Aga~ dikme alantna ve dikilecek aga~ ~e~itlerine iklim kamplan hazlrhk sa astnda karar 

verilecektir. 

iklim degi~ikligi konulu atolye ~ah~malan ve en az 5 deney ger~ekle$tirilecektir. 

Kamplarda iklim degi$ikligi ve ~evre temal! film ve belgesel gosterimi yapilacaktlr. Film e belgeseller 

iklim kamplan malzeme tedariki s,rasmda temin edilecektir. 

Ogrencilerin farkmdahk dOzeyinin interaktif yontemlerle ol~Olecektir. 

interaktif: Kar$lhklt etkin bir ileti$imin saglandrgl egitim tOrOdOr ve bu egitim egitici video aria, etkili 
sunumlarla veya sanal ortamdaki egitici ve yonlendirici faaliyetlerle etkili bir ~ekilde 
ger!;ekle$ti rilebilir. 

Ogrencilere dagltllmak Ozere kamplara 400er adet okul ~antaslJ egitim seti (defter, kale , 
kalemtlra~, silgi vb.), USB bellek, ti$ort, ~apka, iklim degi$ikligi konulu kitap gibi malzemel r 
saglanacakttr . 

Ogretmen ve ogretmen adaylanntn iklim kamplanna katlilmmJn saglanmasl: 

Ogrencilere rehberlik edilmesi amaclyla egitim programlarmm dOzenlendigi 16 i1de egiti alan 60 
ogretmen adaYI (4 ogrenciye 1 ogretmen adaYI olacak $ekilde her bir kamp i~in 5 ogretm n adaYI) ile 
24 ortaokul ogretmeninin (10 ogrenciye 1 ogretmen olacak $ekilde her bir kamp i~in 2 og etmen) 
iklim kamplarJna katlhml saglanacaktlr. 



YILDIRIM BEYAZIT tJNtvERtSTESt 

iLKOKUL VE ORTAOKUL OGRENCiLERiNE YONELiK 


iKLlM DEGt~iKLtGt KONULU 

REs1M YARI~MASI ~ARTNAMESt 


BiLGiLEND1RME: 

insani, endiistriyel, tanmsal ve enerji tilketimi gibi faalyetlerinin s nen olarak, 
atmosferdeki miktan ve yogurungu artan sera gazlanrun neden oldngu . esel lSlnma; 

iklim degi~ikleri, kurakllk, ~olle~me, tundralann erimesi yagI~lardaki d ngesizlik ve 
sapmalar, buzullarm erimesi denizlerin sn diizeyinde yUkselme sn baskt lan, tayfun, 

futma, sel hasarlannm artmasl, hortnm vb meteorolojik olaylarda artl~lar gibi 
belirtilerle kendini gosterir. Bn belirtilerin insan ya§atIll iizerine e leri giderek 

artmaktadrr. Bn etkilerin azalhlabilmesi i~in yine insanlar ve kurnml tarafmdan 

aimabileeek onlemler ~ok onemli hale ge1mi~tir. 

1. 	 Y ARI$MANIN AMACI 
"Ogrenciler ve ogretmenler ile yerel yonetimlerin iklim degi~ikligi onnsnndaki 
farkmdallgmm artmlmasl." 

2. 	 Y ARI$MANIN KONUSU 
"iklim Degi~ikligi" 

3. 	 HEDEF K1lLE 
Tiirkiye genelindeki resmi ve ozel tiim ilkoknl ve ortaoknl ogreneileri. 

4. 	 KATILIM $ARTLARI 
a) Eserlerin daha once herhangi bir yan~maya kahlmaml~ olmasl ve herh . bir yerde 

yaymlanmaml~ Olmasl gerekroektedir. 
b) Ogrenciler birer eserle yan~maya kahlacaklardrr. 
c) 35x50em beyaz resim kagldl knllanIlaeaktrr. 
d) Teknik olarak herhangi bir ktsltlama yoktur.(Serbest teknik) 
e) Eserlerin on yiiziinde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacaktrr. 
f) Eserlerde paspartn veya ~er~eve knllamlmadan iki mukavva arasma ko nlarak, zarf 

i~inde Ylpranmadan gonderilecektir. 
g) Zarfm iizerinde "YIldmm Beyazit Universitesi iklim Degi~ikligi Res' Yan~asl" 

ibaresi yer alacaktrr. 
h) Dereceye girsin ya da girmesin yan~maya gonderilen eserler iade edilme eeektir. 
i) Eserlerin arkaslDa sag ust ko,esine: iIi, i1~esi, eser sahibinin a soyadl ve 

cinsiyeti, okulun am, Slmfi, adresi ve telefon numaralan yazIlaeaktIr. 
j) Uygun goriilen eserler Ytldrrrrn BeyazIt Universitesi tarafmdan belirl en yerlerde 

sergilenecektir . 
k) Cevre ve $ehircilik Bakanltgl ile Ytldtnm Beyazlt Universitesi gonde len eserleri 

baslm ve yaym organlannda knllanma hakktna sahiptir. 



5. YARI~MA TAKviMi 
Yan~malar, ~agI(laki tabloda belirtildigi ~ekilde iki donem halinde ytiriitiil ~cektir. 

A,ama 
No 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Yan,ma Sired 

Yarl~ma Duyurusunun Yaptlmasl ve Y an~manm 
Ba~lamasl 

Ogrencilerin Eserlerini Okullanna Son Teslim Tarim 

Eserlerin Okullarda Kurulacak Kornisyonlarca 
Degerlendirilerek il~e Milli Egitim Mtidiirliiklerine Son 
Teslim Tarihi 
Eserlerin il~e Milli Egitim Mtidtirliiklerince Kurulacak 
Komisyonlarca Degerlendirilerek 11 Milli Egitim 
Miidtirliiklerine Son Teslim Tarihi 
Eserlerin il Milll Egitim Mtidiirliiklerince Kurulacak 
Komisyonlarca Degerlendirilerek, Y Ildmm Beymt 
Universitesi Proje Koordinatorltigii Gondermek Uzere 
Postaya Verecegi Son Tarih 

JUri Degerlendirmesi 

Sonu~lann Duyurulmasl 

ll>dill Toren; 

6. iLET1~iM BiLGiLERi 

Tesllm edilecek eserler icin adres: 

Tarib 

05.09.2016 

19.09.2016 

23.09.2016 

30.09.2016 

10.10.206 

14.10.2016 

19.10.2016 

28.10.2016 

YILDIRIM BEYAZIT UNtvERSiTESt "iKLiM DEGi~iKLiGi "KONUL ~ RESiM 
YARI~MASI' 

YIldmrn Beyazlt Universitesi <;ankm Caddesi <;i~ek Sokak No:3, illus 
Altmdagl AnkaraANKARA 
Telefon: 0312324 1555 
Fax: 0312324 1505 

Yansma ile ilaili duyurularm (akiR edilecegi web adresleri: 

www.iklirnicindegisin.org 





YILDIRIM BEYAZIT ONtvERisTESi 

iLKOKUL VE ORTAOKUL OCRENCiLERJNE YONELiK 


iKLiM DECt~iKLtGt KONULU 

KOMPOZiSYON YARI~MASI ~ARTNAMESi 


BiLGiLENDiRME: 

insani, endiistriyel, tanmsal ve enerji tiiketimi gibi faalyetlerinin so ucu olarak, 
atrnosferdeki mik:tan ve yoguruugu artan sera gazlannm neden oldugu" 1 lsmma; 
iklim degi~ikleri, kurakbk, 9(me~me, tundralann erimesi yag,.~lardaki d ngesizlik: ve 
sapmalar, buzullann erimesi denizlerin su diizeyinde yiikselme su baskt an, tayfun, 

fuima, sel hasarlanmn artmasl, hortum vb meteorolojik olaylarda ~lar gibi 
belirtilerle kendini gosterir. Bu belirtilerin insan ya~amt iizerine e leri giderek 
artmaktadtr. Bu etkilerin azaltdabilmesi i~in yine insanlar ve kuruml tarafmdan 
almabilecek onlemler ~ok onemli hale gelmi~. 

1. 	 YARI~MANIN AMACI 

"Ogrenciler ve ogretmenler ile yerel yonetimlerin iklim degi~ikligi onusundaki 
farkmdalIgmm artmlmasl." 

2. 	 Y ARlSMAN1N KONUSU 
"iklim Degi~ik:ligi" 

3. 	 HEDEF KiTLE 
Tiirkiye genelindeki resmi ve ozel tUm ilkokul ve ortaokul ogrencileri. 

4. 	 KATILIM ~ARTLARI 
a) Eserlerin daha once herhangi bir y~maya katIl:m.a.mt~ Olmasl ve her gi bir yerde 

yaymlanmamt~ Olmasl gerekmektedir. 
b) Ogrenciler birer eserle yan~maya katJ.lacakiardrr. 
c) iki (2) sayfa A4 ka8Id1 ge~meyecektir. 
d) Teknik olarak herhangi bir kIsltlama yokt1Ir.(Serbest teknik) 
e) Eserlerin on yiiziinde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacakttr. 
f) Eserler bilgisayar ortammda yazllacak, Y8Z1 tipi: Calibri, Punto : 12 olac 
g) Zarf i~inde Ylpranmadan gonderilecektir. 
h) Zarfin iizerinde "Ylldmm Beyazlt Universitesi iklim Degi~ik:ligi E mpozisyon 

Yan~masl" ibaresi yer alacakttr. 
i) Dereceye girsin ya da girmesin yan~maya gonderilen eserler iade edilme ecektir. 
j) Eserlerin sonunda sag alt kOfede ogrencinin a~ soyadl, cinsiyeti, s ., okulu, 

a~Ik adresi, iii, il~esi, mail adresi, okul ve ev telefonlan yaztlac • Uygun 
goriilen eserler Y tldmm Beyazlt Universitesi tarafindan belirlen yerlerde 
sergilenecektir . 

k) Cevre ve 	~ehirci1ik BakanhW He Ylldmm Beyazlt Universitesi gonde . en eserleri 
baslm ve yaym organlannda kullanma haklana sahiptir. 

http:katIl:m.a.mt


5. 	 Y ARI$MA TAKviMi 

Yan~malar, ~agldaki tabloda belirtildigi ~ek.ilde ik.i donem halinde yiiriitill ~cektir. 

I A~ama 
• No Yan,ma Siireci Tarih 

I 1 Yan~ma Duyurusunun YapIlmasl ve Y an~mamn 
12.09.2016

Ba~lamasl 

2 Ogrencilerin Eserlerini Okullanna Son Teslim. Tarihi 26.09.2016 

3 
Eserlerin Okullarda Kurulacak Komisyonlarca 
Oegerlendirilerek il¥e Milll Egitim Miidiirliiklerine Son 30.09.2016 
Teslim Tarihi 

4 
Eserlerin il~e Milli Egitim Miidiirliiklerince Kurulacak 
Komisyonlarca Degerlendirilerek it Milli Egitim 07.10.2016 
Miidiirliiklerine Son Teslim Tarihi 

5 

Eserlerin il Milli Egitim Miidiirliiklerince Kurulacak 
Komisyonlarca Degerlendirilerek, Y tldmm Beyazlt 

14.10.2016
Universitesi Proje Koordinatorliigu Gondermek Uzere 
Postaya Verecegi Son Tarih I 

6 JUri Oegerlendirmesi 25.10.2016 

7 Sonu¥lann Duyurulmasl 31.10.2016 

8 Odiil Toreni 
Oahasonra 

Han 
edilecek 

6. 	 iLETi$iM BiLGiLERi 

Teslim edilecek eserler icin adres: 

YILDIRIM BEYAZIT iTNtvERStTESt "tKLtM DEGt~:iKLtGi 
 'KONULU 
KOMPOziSYON YARI~MASI' 

YIldmm Beyazlt Universitesi Cankm Caddesi Cigek Sokak No:3, Ulus Altmdag;A~ 
Telefon: 03123241555 
Fax: 0312324 1505 

Yansma De ilgili duyunIlann takip edileceii web adresleri: 

www.iklimicindegisin.org 

7. 	 OOULLER VE ooiJL TORENiNE KATILIM 
Yan~maya katIlanlar arasmdan en iyi 3 ilkokul, 3 ortaokul kategorisinden oh1lak iizere 6 
esere ~aglda gosterilen Miiller takdim edilecektir. 

http:www.iklimicindegisin.org




YILDIRIM BEY AZIT iJNtvERisTEsi 

LisE VE iJNtVERSiTE QGRENCiLERiNE YQNELiK 


iKLtM DEGt~iKLtGi KONULU 

FOTOGRAF YARISMASI SARTNAMESt 


BiLGiLENDiRME: 

insani, endiistriyel, tanmsal ve eneIji tiiketimi gibi faalyetlerinin so ueu olarak, 

atmosferdeki milctan ve yoguruugu artan sera gazlannm neden oldugu .. esellslnma; 

iklim degi~ilderi. kurakhk, ~(me~me, tundralarm erimesi yagl~lardaki gesizlik ve 

sapmalar, buzullann erimesi denizlerin su diizeyinde yiikselme su baskl lan, tayfun, 

firtma, sel hasarlannm artmasl, hortum vb meteorolojik olaylarda ~lar gibi 

belirtilerle kendini gosterir. Bu belirtilerin insan y~ann iizerine leri giderek 

artmaktadtr. Bu etkilerin azalttlabilmesi i~in yine insanlar ve kuruml 

aimabileeek onlemler ~ok onemli hale gel~tir. 


1. 	 YARI~MANIN AMACI 
"Ogrenciler ve ogretmenler ile yerel yonetimlerin ildim degi~ikligi onusundaki 
farkmdallgInm artlnImasl." 

2. 	 YARISMANIN KONUSU 
"iklim Degi~ikligi" 

3. 	 HEDEF KiTLE 
Se~ici Kurul Uyeleri ile birinci derece yak.tnhklan dl~mda Tiirkiye genelin eki resmi ve 
ozel tUm lise ve iiniversite ogrencileri. 

4. 	 KATILIM SARTLARI 
a) Eserlerin daha once herhangi bir yan~maya kattlmaml~ Olmasl ve herh 

yaymlarunaml~ olmasl gerekmektedir. 
b) Katlhmci daha onceden herhangi bir yan~mada odiil almann~ ya da s 

eserleriyle kattlabilir. 
c) Fotograflann, fotograf makinesiyle ve yan~macl tarafindan geki .~ Olmasl 

gerekmelctedir. Y an~maclya ait oImayan fotograflarla b~vurulmasl . de, telif 
haklanyla ilgili hukuksal sorumluluk b~vurana ait olacaktrr. 

d) Yan~maya eser gonderen1er, eserlerin kendilerine ait oldugunu bey 
etmi~ saytlacaklardtr. 

e) Yarl~maya kanImak iizere gonderilen ~ab~malarm geri verilmesi 
degildir. 

f) Her yan~macl yan~maya 1 (bir) fotograf ile kanlabilir. Y an~maya katl ak eserler 
hem basih hem de dijital ortamda (CD'de) teslim edilmelidir. 

g) Tiirkiye genelinde www.ildimicindegisin.org adresinden edinilebile ek b~vuru 
formunda yan~mac1D1D kimlik ve ileti~im bilgileri eksiksiz olarak y r alacak ve 
kattlunCl tarafindan imzalanacaktrr. 

h) y an~macl1ar b~vuru formunda rumuzlanm yazmahdrrlar. Eser a 

koyulabilir. Ba~vuru formu iizerinde rumuz yazdI kapah bir zarf i~' 
 e, eserlerin 

rl~tirilerek 

Beyaztt 
basih kopyalan ve dijital kopyalarm yer aldtgI CD ile aym zarf i~ine 


"iKLiM DECiiSiKLtCii FOTOCiRAF YARISMASI" yazIlarak Ylld 


ve taahhiit 

http:www.ildimicindegisin.org


..~...~ 

gergekle~tiri1ece 

luluk kabul 

Oniversitesi Cankm Caddesi Ci~ek Sokak No 3 Ulus/ Altmdagl .r>.J. , 


posta veya elden teslim edilebilir. 

i) 	 Gonderilecek eserier, T.C. kanunlanna ve genel ahlak 

olmayacaktlr. Bu fur eserler, dogrudan ve haber verihneksizin deg 
blraktlacak ve geregi goriildiigtinde yasal takip 
Beyazlt Oniversitesi yan~maya gonderilen eserierin i~erigi ile ilgili 
sorumluluk kabul etrnemektedir. 

j) 	F otograflarda bulunan canh ya da CanslZ obje He ilgili her tiirlii elif, izin vb 
taleplerden sorumluluk fotografi ~eken ve /veya fotografi yan~maya go derene aittir. 
Bu konuda ol~abilecek ihtilaflarda Yddmm Beyazlt Universitesi so 
etmemektedir. , 

k) Yan~maya kahlanlar, bu ~artname hiikiimlerini kabul etmi~ saythrlar. 
1) Posta veya kargo iicretleri yan~mactlar tarafindan odenecektir. Pos 

meydana gelebilecek gecikmelerden Y tldmm Beyazlt Universitesi so 
m)Katlltmcl yan~maya gonderdigi eser/eserlerin kendisine ait old 

izinlerini aldtgml kabul, beyan ve taahhiit eder. Eseri Odiil alan veya ergilenmeye 
deger bulunan katthmcllardan bu beyan ve kabulleri dt~mda areket ettigi 
anl~llanlardan bu yart~ma He elde ettikleri ooiil, unvan ve her tiirlii k mlan geri 
almlr. 

n) Baslh kopya 20X30 boyutlannda fotograf kag.dma bastlmah, herh 
yiizeye yapl~tmhnamall, kenarlannda paspartu ya da bo~luk baak 
bulunmamahdrr. Baslh kopyanm arka yiizeyinde sag alt ko~eye, 
veri len ad ya da srra numarasl yaztlmahdrr. Yan~maclya ili~kin herh 
bilgisi veya adres, eserin herhangi bir yerine veya dijital kopyas 
yaztlmamalldrr. 

0) Dijital kopya biiyiik boy basktya uygun 90ziiniirliikte ya da geki1 makinenin 
orijinal 90ziiniirlUgtinde JPEG formatmda CD'ye kaydedihneli ve e erin rumuzu 
dosya ad! olarak kaydedilmelidir. 

p) Fotograflann orijinal goriintiileri degi~tirilmeden yapdan miidahaleler kabul edilir. 
Fotografm ash degi~tirihnemelidir. JUri gerektigi takdirde foto ashru 
isteyebilir. 

q) Cevre ve ~ehircilik Bakanhgl ile Ytldmm Beyazlt Universitesi gond rilen eserleri 
baslm ve yaym organlannda kullanma hakktna sahiptir. 

5. 	 YARI~MA TAKviMi 

Yarl~maya son kaubm tarihi 01.02.2017'dir. 

6. DEGERLENDiRME VE ODOL 

Ylldmm Beyazlt Universitesi'nin gorevlendirecegi jUri tarafmdan, ilk ii9 dereceye 
giren eserler belirlenecektir. 
Derecelerine gore odiillendirme ~ag.daki ~ekilde yapdacakt:tr. 

1. Yan~maclya; 5.000 TL 
2. Yar~maclya; 2.500 TL 
3. Yan~maclya; 1.250 TL 





YILDIRIM BEYAZIT UNivERiSTESi 

LisE VE iJNtvERSITE OGRENCtLERiNE YONELiK 


iKLiM DEGi~tKLtGi KONULU 

KISA FiLtM YARI~MASI ~ARTNAMESt 


BiLGiLENDiRME: 

Insani, endiistriyel, tarunsal ve enerji tiiketimi gibi faalyetlerinin so ucu olarak, 
atmosferdeki miktan ve yoguruugu artan sera gazlanrun neden oldugu .. esel lsmma; 

iklim degi~ikleri, kurakhk, ~olle~me, tundralann erimesi yagl~lardaki d gesizlik ve 
sapmalar, buzullarm erimesi denizlerin su diizeyinde yUkselme su baskI lan, tayfun, 

flrtma, sel hasarlannm artmasl, hortum vb meteorolojik olaylarda l~lar gibi 
belirtilerle kendini gosterir. Bu belirtilerin insan y~anu iizerine e . eri giderek 

artmaktadlr. Bu etkilerin azalnlabilmesi i~in yine insanlar ve k:uruml tarafmdan 
almabilecek onlemler ~ok onemli hale gelmi~tir. 

I. 	 YARISMANIN AMACI 
"Ogrenciler ve ogretmenler He yerel yonetimlerin iklim degi~ikligi onusundaki 
farkmdahgmm artm1masl." 

2. 	 Y ARlSMANIN KONUSU 
'iklim Degi§ik1igi'dir. 

3. 	 HEDEF KiTLE 

Se~ici Kurul Uyeleri ile birinci derece yakInhklan dl~mda Tiirkiye genelind ki resmi ve 

ozel tUm lise ve iiniversite ogrencileri. 

4. 	 KATILIM SARTLARI 

a) FilmIer ozgUn, kurmaca/deneysel ya da belgesel tiiriinde olmahdlI. Graftk ve 

animasyon kullantlabilir. 

b) Filmlerin siiresijenerik hari~ en az 3 dakika ile en ~ok 12 dakika arasmda 

c) Kanhmctlar yan~maya en fazla I ftlmle kanlabilirler. 

d) TUm b~vurulara kIsa bir ozge~mi~ ve www.iklimicindegisin.org interne adresinden 

temin edilebilecek katlhm formu ekienmelidir. 

e) FilmIer, en az HD formatmda (mpeg, avi, divx dosya uzannlanndan her angi birine 
sahip olmabdlI) 3 DVD kopyasl olarak kapab zarfta www.iklimicindegisin. rg internet 
adresinden indirilebilecek lsIak imzah b~vuru formuyla birlikte en ge~ 0.07.2017 

tarihine kadar, YIldmm Beyaztt Universitesi ~ankm Caddesi ~i~ek S kak No 3 
UluslAltmdag!Ankara~Tiirkiye adresine kargo, posta ya da elden teslim edil bilir. Islak 
imzah b~vuru formu olmayan ve belirtilen siirede teslim adresine ul~m . eserler 
degerlendirmeye almmayacaktlr. 

www.iklimicindegisin
http:www.iklimicindegisin.org


f) Filmlerin degerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapmun ozgiinlUk ve anatsal yonii 
dikkate almacakttr. 


g) KatlhmCl, yan~maya katllddctan sonra filmini geri yekemez. Kopyalar i 
 e edilmez. 

h) Yan~ma ~artlanna uymayan yah~malar degerlendirme dl~l tutulacaktlr. 

I) Yan~ma sonuylan www.iklimicindegisin.org internet adresinden d yurulacaktlr. 
Dereceye giren katlhmcllar, sonuy hakkmda bilgilendirilecektir. 

5. ESERE AiT HAKLAR 

Beyazlta) OdUl a1mJ~ filmlerin yaym haklan ~evre ve ~ehircilik BakanhgI ile Yll 
Universitesi'ne aittir. 

b) Eserin veya eserlerin. daha once herhangi bir yan~mada yan~ID1 OlmaSl bu 
yan~maya katllmasma engel te~kil etmez. Ancak odUl alan filmler b yan~maya 

katllamaz. 

c) Y an~maya gonderilecek kIsa filmlerdeki oZgUn olmayan metin, gOriinID mUzik, vb. 
kullanIIDlanndan dogacak her tiirlii telif hakkI, yan~maclDlD sorumlulu dadrr. Bu 
kapsamda dogacak hukuki sorumluluk eser sahibille aittir. 

d) Yarl~maya katllan filmler, ~evre ve ~ehircilik BakanhgI ile Yll Beyazlt 
Universitesi tarafmdan ticari olmayan amaylarla egitimltarutlm vs. gi i alanlarda 
kullantlabilir. 

e) Yan~maya gonderilen eserin almtl velveya yalmtl olmasmdan dogabilec k her tiirlii 
yasal sorumluluklar, yan~maclya aittir. Boyle bir durumun ortaya ylkmasl linde, ilgili 
klsa film, yan~madan men edilir. Tespit yan~madan soma yapllrr ise ser sahibi 
odiillendirilmi~ olsa dahi MUlii geri almrr. 

f) Kahbmcl, dereceye giren filmin kullanlID haklarmt isminin kullamlm 1 ~artlyla 

<;evre ve ~ehircilik Bakanhgl ile YIldrrtm Beyazlt Universitesi'ne verdr ni pe~inen 
kabul eder. Buna bagh olarak gerek Fikri ve Smai Haklar Kanunu'nu, g ekse diger 
ilgili mevzuat geregince yan~maya gonderdigi eserininleserlerinin yogaltm • i~lenme, 
yayma, temsil, urnurna iletim, faydalanma v.b. umurna arzda gerekli bil urn haklar 
wm <;evre ve ~ehircilik Bakanhgl ile Ytldmm Beyazlt Uni ersitesi'ne 
izinlmuvaffakatname verdigini kabul eder. Bu ~ekilde kullamlan eserler iyin, ser sahibi 
verdigi izini sonradan kesinlikle geri almayacaglDl ve eserin yukart . ~ekilde 

kullarulmaslDl men etmeyecegini veya bu izinImuvaffakatname i~in her . bir telif 
hakkI veya maddi, manevi talepte bulunmayacagIm, gayri kabili rlicfi kabul beyan ve 
taahhiit eder. Proje, eserler i~ kanitmclDlD yukartda verdigi izinI uVaffakat 
kar~tllgmda telifhakkI bedeli odemeyecektir. 

http:www.iklimicindegisin.org





