
T.e. 
MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidfuliigu 


Say! : 32026198-821.99-E.5988929 31.05.2016 
Konu : Doga ve Bilim Kamplan 

........................................ KA YMAKAMLIGINA 
i1ge Milli Egitim Miidfuliigu 

.............................................. MUDDRLUGUNE 


ilgi : Kalkmma Bakanhgl Dogu Anadolu Projesi Bolge Kalkmma idaresi Ba~kanbgmm 
20105/2016 tarih ve 341 saYlb yazlSl. 

2016 yIlt Kamu Yatmm Progranunda yer alan ve Dogu Anadolu Projesi Bolge 
Kalkmma idaresi Ba~kanhgmm uygulayacagl 20 16K17021 0 nolu "Doga ve Bilim Kamplarl 
Projesi" kapsammda; DAP Bolgesindeki 14 ilden 6. ve 7. slmf ogrencilerinden olu~an 30'ar 
ki~ilik gruplar halinde ogrencilerin Bitlis Ahlat ve Malatya Arapgir ilgelerine 4 giin boyunca 
misafir edilmesinin planlanrugl ilgi yazlda belirtilmektedir. 

ilimize ait grubun katIlacagl kamp bolgesi ekteki Ek-2 formunda belirtibnekte olup, 
ekte gonderilen ba~vuru formunun bu yll ozellikle klrsal kesimde ya~ayan ve bu tilr 
etkinIiklere eri~im imkam daha klSlth olan ogrenciler tarafmdan 05/06/2016 tarihine kadar 
www.dapis.gov.tr/anket linki iizerinden doldurubnasmm saglanmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Miidfu a. 


Milli Egitim Miidfuii 


EKi: 

l-Yazl ve ekleri (5 Adet) 


DAGITIM: 

i1ge Milli Egitim Miidfuliiklerine 

Tiim Ortaokul Miidfuliiklerine 


Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzalannll~trr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 40b4-4c12-3361-b209-5e04 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
www.dapis.gov.tr/anket


T.e. 
KALKlNMA BAKANLIGI 


DOGU ANADOLU PROJESi BOLGE KALKINMA iDARESi BA$KANLIGI 


SaYl 29713558-951.03.04-E.341 20.05.2016 
Konu Doga Ve Bilim Kamplan 

iLGiLi MAKAMA 

Malumlan oldugu Ozere, 2Q16 Ylh Yatml1l Progra1Dl, 3] Mart 2016 tarih ve 29670 MOkerrer saydl 
Resmi Gazetede yaytml,anarak yUriirltige girrni~tir. 29Jli.tY1h Kamu Yatmm Programl'nda yer alan ve 
Ba~kanltglmlzm uygulayacagl 20 16K 17021 0 nolu "Doga've Bilim Kal1lplan Projesi" kapsammda DAP 
Bolgesindeki 14 ilden 6. ve 7. slnlfogrenci1erinden olu~an 30'ar ki~ilik gruplar halinde ogrencilerin Bitlis Ahlat 
ve Malatya Arapgir ilgelerimizde 4 giln boyunca misafir edilmesi planlanmaktadlr. 4 gllnltiK prrrgraJ'fl 
kapsammda, ogrencilere tUm flora, faun;;t. bakterimaya ve uzay gozlemi gibi komilarda uygu)amall egitim 
verilecek olup, ayrll zamanda kitap okuma saati, yazarhk atolyesi, spor etkinlikleri uygulamalanyla da verimli bir 
Doga ve Bilim Kampi donemi ge9irill1lesi hedeflenmektedir. 29'j 6 ylll programl kapsammda her ilden bir grup 
(jgrencinin Doga ve Bilim Kampma katillllli ongortill1lektedir. \ 

Bu kapsamda, DAP Bolgesindeki 14 ild,en 11 Milli Egitim [\;1tidiirltiklerimizin i~birligiyle 6,ve7. slmf 
ogrencilerinden olu~an tek grupluk toplam ~ 0e!.:.enci ve bJ;l~larmda gorevlendirilmi~ etl-az hir.1)gr~t~~nin 
katIilml ile 11 TemmJ:lz:.1.9 ~gus_~2_19lUi;l.J:iher:in,de Doga ve Billm Kampl gergekle~tirilecektir. Ekte 
gonderilen ba~vuru formunun 6. ve 7. slmf ogrencilerimizin velileri tarafmdan \\~2Y\.~.dL:·,;,;:_:,r ..l':b.'~I linki 
Uzerinden MUdilrliigiinilziin bilgisi dahilinde 05/06/2016 tarihine kadar doldurulmasl beklenmektedir. Ba~vuru 
formunun bu yJl i9in ozellikle klrsal kesimde ya~ayan ve bu till' etkinliklere eri~im imkanl daha l<lsltll olan 
ogrcnciler tarafmdan doldurmasmm saglanmasl projenin oncelikleri arasmdadlr. Egitmenlerimiz tarafmdan 
yaptlacuk olan degerlcndirme sonucunda Doga ve BilTm Kamplarma kabul edilen ogrenciJerin listesi ve katJlIl1l 
tarihleri ile Ula~1l11 ve konaklama bilgileri MiidiirlUgUnlize ve SMS ile ogrenci velilerine bildirilecektir. KatJilml 
uygLlFq~/31ij.!i,f;H ve geri bildirimyapllj:U1c)greneilere ~il imzalt Yc1Uzin.BeJgelerinin Mi.ldildtlg.i.jnU,:;;~arafmdal) list .' 
yazl ile B~kanlIgll111za gonderilmesi istenecektir. Hinize ait grubun kattlacagr kamp bolgesi Ek-2' deki tabloda 
yer almaktadlr. Proje kapsammda, tUm ogrenci ve g5revli ogretll1cnlerin ula~rm, konaklama ve yeme-iyme 
giderleri Ba~kanlIglmlz tarafmdan kar~tlanacak.l:lr. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Adnan DEMiR 
B~kan 

Fk: 

Ekl-1 AdetKatllImcIBa~vuruFormu( I sayfa) 

Ek2- illerin Kat!lacagl Kamp Bolgeleri ( 1 sayfa) 

DAGITIM: 

- Ardahan il Milli Egitim MUdtirliigtine 

- Agn tl Milli Egitim Mildtirliigi..ine 

- Bingol it Milli Egitim MUdiirlligiine 

- Bitlis II Milli Egitim MlidlirlUgtine 

- Elazlg il Milli Egitim Miidiirliigi.ine 


Erzincan 11 Milli Egitim Mildilrli.igiine 

- EWlI1Jm 11 Milli Egitim MtidUrlilgUne 

- Hakkari tl Milli q~itim MUdtir1li~line 


Adres: Ahmct Yesevi Mahallesi Belediye6nli Sokak No: I 25700 Aziziye/ERZURUM 
Telefon: 0442 238 28 28 Faks: 0442 282 20 30 
Eiekll'Onik Ag: http://www.dap.gov.tr 

mer J.;nrkmal:'/idupgov.tr 


T 5070 saylil Elcktronik imza Kanunu'na uygun olarak GiJvenl, Elektronik Imza ile Gretdml~t'r 
a"a Q Evrak teyidl https;/lebvs.dap.gov.trISorgu adreslllden E760.Mf~YK-D80D kodu ile yapllabllir. 
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- 19d1r il Milli Egitim MtidtirlUgilne 
- Kars il Milli Egitim Mtidtirltigline 
- Malatya 11 Milli Egitim MUdtirltigllne 
- Mu~ 11 Milli Egitim Mtidtirltigline 
- Tunceli II Milli Egitim Mtidtirltigilne 
- Van tI Mi1Ii Egitim Mtidtirltigtine 

Adres: Ahmet Yesevi Mahallesi BelediyeBnU Sokak No: I 25700 AziziyeiERZURUM 
Telefon: 0442 238 28 28 Faks: 0442 282 2030 
Elektronik Ag: http://www.dap.gov.tr 
orner korkrnazrzpdap gov.lr 

5070 saYll1 Elektrontk Illlza Kanul1u'na uygun olarak GDvenli Elektronik imza i1e uretrlml~lir 
Evrak teYJdi https:!!ebys.dap.gov.trISorgu adresinden E760·MEYK·1J80D kodu ile yapilabilir 
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https:!!ebys.dap.gov.trISorgu
http://www.dap.gov.tr


DAP DOGA VE BiLiM KAMPI BA~VURU FORMU 

Dogu Anadolu Projesi Bolge Kalklnma idaresi Ba~kanligl'nm organize ettigi Doga ve Bilim Kamplanna 

Ba~vuru Formu: 

Genel i~erik 

Doga ve Bilfm Kamplan ortaokul 2 ve 3. smlf ~ocuklanna dogaYI tanltlp sevdirme ama~1I duzenlenmi~ 

kamplardlr. <;:ocuklara dogaYI sevdirme, dogadaki aga<;, meyve, ~i~ek, bocek, ot, sebze, mantar, liken 

gibi unsurlan tamtlrken bu caniliann olu~turdugu ekosistemi bUtUncUI algllamalan i~in uygun bilimsel 

ortaml sunmaktlr. Bu sayede <;ocuklann bilimsel yontem ile ~ali~ma becerilerinin geli~mesi 

hedeflenmektedir. Projede "yaparak ogrenme" metodu uygulanmaktadlr. Etkinlikler oyun tadtnda 

yaplldlgl i~in <;ocuklann eglenerek ogrenmesine vesile olmaktadlr. Se~ilen parkurlarda, alantnda uzman 

egitmenler e~liginde bilimsel ke~if yUrUyU~leri yapllmaktadlr. <;:ocuklann kolayca akllda tutabilmelerine 

imkan veren inceleme, kaYlt altma alma ve interaktif oyunlar e~liginde anlatlm ile dogaYI bilimsel bir 

gozle g6zlemlemek hedeflenmektedir. 

Kamp Ayrrntisl 

Kamplar Temmuz-Agustos aylannda ger<;ekle~ecektir. 4 gun surecek olan her kampta 4 rehber 

e~liginde 30 ~ocuk bulunacaktlr. Gun boyu biyoloji, kimya, astronomi, sanat konulannda bilimsel 

etkinlikler yapllacaktrr. 

<;:ocuklar kamp sonunda doga, bllim, saghk, sanat, spor, elektronik konulannda ke~federek, yaparak 

ogrenecekler. 

Ka;zammlar 

Ekosistem olarak ormanl konu~acaklar, anatomik olarak agaca bakacaklar, boceklerin ortak ozelliklerini 

ve ormandaki farkll bocekleri inceleyecekler, ku§lann sesine odaklanlp onlan tanlmaya <;all§acaklar, 

topragl kazarak altmdaki dunyaYI merak edecekler, tUr tayin! nasll yapillr nelere bakllir oyun oynayarak 

ke~fetmi~ olacaklar, mikroskobik canlilarla tanl§acaklar, bllimsel ~alt§malarda nelere dikkat edilir 

ogrenecekler, biyomimikri sohbetleriyle dogaYI merak edip taklit etmeye ~ah~acaklar, tabiat gunlUgu 

tutmaYI all~kanhk haline getirecekler, akJ! oyunlan sayesinde beyinleriyle, spor faallyetleriyle ve 

vUcutlanyla spor yaplp enerjilerini iyi vande kullanml~ olacaklar. Kamp sonunda da kendi tasarladrklan 

<;alr~malarla evlerine danecekler. 

• Katrllmcmm: 

o T.C No: 

o Ad Soyad: 

o Dogum Tarihi (Gun.Ay.Yilj : 

o Dogum Veri: 

o Cinsiyet: 

o Cep telefonu I Ev telefonu: 

o Okudugu okul ve stnlf ve bulundugu il ve il<;e: 

o ikamet Adresi: 



• KatlllmCl: 
o Sosyal yardlm allyor mu? Evet ise muhtarllktan beige ekleyiniz. 

0 Anne sag ml? 

0 Baba sag ml? 

0 Anne-baba beraber mi ayn ml? Ayn ise katlilmCl kiminle birlikte ya~lyor? 

• Velinin 

Ad,Soyadl:0 

Yakmilk Durumu: 


0 Adres Bilgisi: 


0 lIeti~im Bilgisi (Sabit ve GSM No): 


0 

• Veliye ula~IIamamasl durumunda aranabilecek 2. ki~inin 

o AdlSoyadl: 

o Yakmhk Durumu: 

o Adres Bilgisi: 

o ileti~im Bilgisi (Sabit ve GSM No): 

• Katlhmci Durumu: 

o Kan grubu: 

o Katllimcmm kullanmasl zorunlu ilac;:lar var ml? Varsa isimlerini yazlnlz. 

o Katlhmcmm kronik hastaligl var ml? 

o Gece uyku problemi var ml? 

o Yalnlz ba~ma tuvalet ve yemek ihtiyacml giderebiliyor mu? 

• Daha 6nceki Yillarda doga veya bilim egitimlerine katlldl ml? Katlldlysa isimlerini yazlnlz. 

• Bugune Kadar c;:evre ve dOga 'koruma konulannda ne tOr faaliyetlerde bulundu? 

• Gec;:tigimiz sene ic;:erisinde kac;: kitap okudu? 3 tanesinin adml yazlnlz. 

• Doga ve bilim kamprna neden katllmak istedigini yazmlz. 

• Bu egitimden beklentilerini yazmlz. 



-~~.-.~-~~-~----------~.~~ 

Ramp Tarihleri Bitlis Ahlat Malatya 

KampI'na Arapgir 

Katilacak iller Kampl'na 

Katdacak 

iller 

I1Temmuz - 15 TI Kars Erzurum 


16 Temmuz - 20 Temmuz 
 Igdlr Malatya 
1-----. --0---------. 

21 Temmuz 25 Temmuz Agn Elazlg 
f

26 Temmuz 30 Temmuz Van Bing51 
~ 

Tunceli 


5 Agustos- 9 Agustos 


I 31 Temmuz - 4 Agustos Hakkari 

ErzincanMU$ 
1 

10 Agustos - 14 Agustos Bitlis Ardahan 
.__....-L___.____ 


