
T.e. 

MU~ vALiLiGi 


il Milli Egitim Mudiirlugu 


SaYI : 32026198-821.05-E. 10707947 04.10.2016 
Konu : Resim ve Oyku Y an~maSI 

............................................ KA YMAKAMLIGINA 
i1ge Milli Egitim Mudiirlugu 

.............. .iLKOKUL/ORTAOKUL MOnORLUCiJNE 


ilgi :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MudiirlUgu'niin 
28/09/2016 tarih ve 10420506 sayth yazlSl. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgl Yenilenebilir Enerji Genel Mudiirliiguniin Milli 
Egitim Bakanhgl i~birligi ile yUrUttUgu "Enerji Verimliligi" konulu Tiirkiye geneli 
resmilozel tUm ilkokul 1, 2, 3 ve 4. Slllif ogrencilerine yonelik resim,ortaokul 5, 6, 7 ve 8. 
slmf ogrencilerine yonelik ise oykti yan~masl diizenlemek istedikleri ilgi yazl ile 
bildirilmi~tir. 

Soz konusu yarl~mayla ilgili yazl yazlmlZ ekinde gonderilmi~tir. Okulunuz 
ogrencilerine gerekli duyurunun yapdmasllll ve dereceye giren ilk U9 eserin 14/11/2016 
tarihine kadar Mtidtirltigtimtiz Temel Egitim ~ubesi'ne gonderilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
VaH a. 

Milli Egitim MlidiirU 

Ekler: 

l-Yazl (6 Sayfa) 


Daglt1m: 

ilge Kaymakamhklanna 

Resmi/Ozel ilkokul ve Ortaokul Mud. 


Bu evrak gUvenli elektronik irnza He imzalannll~tlf. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8999-0210-3195-b389-Ob16 kodu ile teyit ediJebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii 


SaYl : 88013337-821.05-E.10420506 28.09.2016 
Konu : Resim ve Oykii Yan$maSl 

................."j\~i~i(}~E 

(it Milli Egitim MiidiirlUgu) 

ilgi : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgl Yenilenebilir Enerji Genel MUdiirlUgiiniin 
22/09/2016 tarihli ve 24831 saytll yazlSl. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgl Yenilenebilir Enerji Genel MiidiirlUgiiniin Milli 
Egitim Bakanhgl i~birligi ile yiiriittiigu "Enerji Verimliligi" konulu Tiirkiye geneli 
resmi/ozel tUm ilkokul 1, 2, 3 ve 4. simf ogrencilerine yonelik resim, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. 
smlf ogrencilerine yonelik ise oykii yan$masl dtizenleme talebine ili~kin ilgi yazl ve ekleri 
incelenmi$tir. 

SOZ konusu yan~manm; Tiirkiye Cumhuriyeti J\nayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu 
ile Tiirk Milli Egitiminin genel amaylanna uygun olarak, ilgili yasal dtizenlemelerde belirtilen 
ilke, esas ve amaylara aykmhk te$kil etmeyecek $ekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilye milli 
egitim miidiirliikleri tarafmdan geryekle$tirilmek iizere, derslerin aksattlmamaSl kaydlyla, 
goniilliiliik esasma gore yaptlmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini arzlrica ederim. 

j\dem EY~ENCE 
Bakan a. 

Genel Miidiir V. 

EK: ilgi yazl ve ekleri (5 sayfa) 


Not: Etkinlige http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari/kategorilIS adresinden ulal,lllabilir. 


Dagltlm: 

Geregi: Bilgi: 

B Planl Temel Egitim Genel MiidiirlUgu 


Din Ogretimi Genel MUdiirlUgu 

Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdiirlUgu 
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen. Miid. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgl 
Yenilenebilir Enerji Genel MUdiirlUgu 

Teknikokullar - 06500 Yenimahallei A."OCARA Aynntlh bilgi ilYin :Yavuz Mahmut SURMELi(ogrt) 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 296 9440 
yegitek@meb.gov.tr Faks; (0 312)223 8736 

Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanml§ur. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7a63-3e6a-30a2-acOf-40fb kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari/kategorilIS


T.C. 
ENERJi VE TABU KAYNAKLAR BAKANL.lOI 

Yenilenebilir Enerji Geflel Mildfirlulti 

Sa,t : 69089281-821.05-E. 24831 22I09120J6 
Konu : Yan~a 

MtUJ BOITIM BAKANLlGINA 

(Yenilit<: ve Etrum Teknolojileri Genet MUdOtloaU) 


Konya Yolu Ozeri Om Hastanesi KaIlw 06500 Teknikokullar I ANKARA 


ilkokul ve ortaokul ~ileri araslnda Enerji Verimlilili bilincini .runnak ve 
yayglnlqtJrmak amaclyta. Enerji ve TabU Kaynaklar BakanhlJ ve Milli Ejitim Bakanhit 
i~birligi ile her ytl Genel MOdUrll1iUmOz koordinasyonunda cnerji verimliUgi konulu resim ve 
6ykU yan,maJarl dUzenlenmeictedir. 

20 16.20110gretim Ylhnda dOzenlenmesi planlanan yan~arla ilgili usul ve esaslar Ek'I 
ve Ek'2 de verilmektedir. 

Uygun g6rl11mesi haUnde. gerekli makam izinlerinin ahnmas. ve yanfl1lanm duyurulmasl 
konulannda bilgilerinizi ve seregini an ederim. 

_...,. 
Dr.oguzCAN 

Blkana. 
Genel MUdDr V. 

Ek: 
1- MI.Ulil resim yanpnasl esaslarl 20n (2 sayfa) 
2· odDUil6yku )'arl~masJ esaslan 2011 (2 sayfa) 

,\JNI fi~lm ~ <'I,," 11m NO 1661'OM1 k_~-..o ~....., ... ANti.~A 811101 ~ NcmIm ScdI BUYU"NlIiCI 
Te!efOn No. ·Qo.m ~.s 5000 FIb~. '<'90 112295 !~QS ""'" ~ ..t t;OftIJOIlfiCImem • 
f-Pu.ut: bil&! yq_·yetm p.1r lnIemtI Mresj' ha,rl~w.yqm.p.lr lISbuyukmli~.smJll.llotr 

TeklbnNo OlIU9S5Si4 

BELGENtN ASLI ELEK.TRONlK tMZALrDtR. 

http:ha,rl~w.yqm.p.lr


EK-l 

OD(jLL(j REsiM YARI~MASI 

Yar"ma..,. koaulu ve ••aci 
MADDE t- (I) tlkokul (1.2·3 ve 4 Oncu similar) Opneilerine yOnelik dUzenlenen 

Odililii resim yan;masl ile. enerjinin 'le enerji kaynaklanmn verimIi kullanllmasl konusunda 
ij~renciler araslnda bir farklndahk olUf1urulmasl ve bm~ dUzeyinin gelifliri lroesi 
ama~lannlljtu. 

Va",mayalaltdua 
MADDE 2- (l) Yar1f11l8ya Milli Ejitim Bakanhitna baah resmi ve CSzel ilkokullann 

{1·2·3 \'e 4 QneO sln.nar} tijrencileri katllabilir. 

V.......aya laI....ak .erllrde araM. ",rtJar 

MADDE 3- (1 ) Var!$fD&ya bulacak eserlerde a~ldaki ,artlar armlr. 
a) Yarl,maya gonderilecek resimlerde resim tekniti serbcsttir. 
b) Resimlerin daha Once herhangi bir yanpnaya k.atllmanll~. herbangi bir yan~ada 

&UU almanu, ve herhangi bir yaym organanda yaYlmlanmam~ olmast gerekir. 
c) Resimlerpaspanulu (mulcavva karton arasmda) gonderilir. 
~) Resmin herhangi bir yerinde. bir yerden ahnmt$ ve resme yap'fbnJml, mimlcr 

yeralamaz. 
d) Her yan~acl. yan.pnaya yaJmzca bir mimic katliabiJir. 
e) Yan,maya g6nderilecek resimlerin CSn yDzfine Ojrenci veya okutuyla ilgili ki$iseJ 

hilgiler yazdan'laZ. Aynca resimlerin arks sayras •• yacstma etiket formu iflemi dlflnda 
kullamlamaz.. 

t) Varlima)'a g~nderilecek resimJer. 35·50 ebatlartndaki (boyut) resim kajftlanna 
yap.l,r. 

g) Yarlfmaya gOnderilen resmin arka sayfaslna ve paspartunun Ozerine o~ncinin ve 
okulun ileti~im bilgilerini i~ "Yan$m8 Etiker Formu" yapl~(nl1r. 

(2) Birlnei fikrada belirtifen ~rtlan tA$unayan resimler degerlendirmeye ahnmaz. 

Tellrhakkl 
MADDE 4- (t) Oerece abm ....!ya almasm tOm tserler (mimlcr) Enerji ve Tahii 

Kaynaklar Bakanhjt velveya Y;:nilenebilir Enetji Gene) MOdUrIOgUnUn yOrUttUAil 
etkinliklerde kuUandahilir. Bunun ~in resim sahihine bemangi bir leUf Ucmi Odenmez. 

(2) Yart~aya kattlan escrler (mimIer) sahibine sen 86nderilmez. Resim sahibit'lin 
hakkl sakh kalmak kaydlyla. resmin tOm imtiyazl Yenilenebilir Enetji Genet MUdOriujOne 
aiuir. Yarlfmaya btllan OArenciJer bu I8rtlan kabul etm~ sa)'ll1r. 

Bqvuru eIeIIIeJer n eserleriD. delerlendirilmesi 
MADDE 5- (1) B84vuru. eleme vc degerlendirmede ~daki usaf ve esaslar 

uyguJamr. 
a) Resimler. Once okullarda Resim agretmcninin bafkanhltnda en az 3 (O~) 

6gretmenden olu~ bir komisyonca incelenir ve degerlendirilir. Bu incelemc ve 
degerJendinnelerde ~rtnameyc uymayan eserlcr elenir. Realm ~tmenjnin oJmadll1 
okullardaki inceleme. degerlendirme \Ie eleme gtSrevlendirilecek diler *unenleree 
yaptJabifir. 

b) Okutu temsil edebilecek en iyi 3 (UIf) resim; H~e Milli Egitim MildurlUk1erine 
gonderilir. 

c) ft~e MilJi EAitim MOdiirlUklerine gonderilen resimier, it ve U~ Milli £litim 
MUdUrlllklerinde kurulacak olan delcrlcndirme komisyontarmda incelcnerek. Resim 



Ogretmcninin bqkanhiloda en az 3 (~) Ojretmcndcn olu~uruJa.cak bir komjsyo~a 
incefenirve degerlendirilir. 

~) f~eyi temsit edebiJecek 'Ie $81'tnanle ew:[anna uygun en jyi 3 (~) resim: iI MilJi 
Eiitim Miidilrlilklerinc g6nderilir. 

d) tl Milli Egitim MiidOrlliklerirle gOnderilen res.imler. II 'Ie l~ Milli Ejitim 
Mudurlilklcrinde kUTUJacak olan degerleodirrnc komisyonJannda incclenerek. Resim 
OgRtnteninin baikanhllnda en az 3 (~) Ojretmcnden olUfIUIVlacak bir komisyol'l4:a 
incelenir ve degerlendirilir. 

e) i1 Komisyonu tantftndan ~ilen ve iii lemsil edebilecek. flirtname' esaslanna 
uygun en iyi 3 (ii~) rtsim: Yenilenebilir Enerji Gene' MOdOrlOjilne son ba$vuru tarihinden 
Once ganderilir. 

f) Eserletin g6nderileceti adrcs "Y cnilenebilir Ene1ji Gene' MUdiirlUIU. Esk.hir 
Yolu 7. Km 06520 - ANKARA·' $ektindedir. Posta yoluyla yapdan eser g&lderilerinde 
postada olupbilccek gecik.meler dik.k,,~ a1mmaz. 

g} OdOle layd( gMlecek eS«ler Yenilenebilir Enerji Genel MUdOrllilDniin Eski~hir 
Yolu 7. Km 06520 • ANKARA adR:sinde Arahk aymda ge~le¥irilecek toplantlda 
Oegerlendirme Komisyonu tarafandan betirlenir. 

B..un ve deterleadinae . 
MADDE 6- (1) iii temsU edebilceek 'Ie $lrtname esaslanna uygun es«lerin 

Yenilenebilir Enerji Genel MOdOrliiAUftC g&1derifmesi i~in son ba,vUfU tarihi 2S Kas1m 
2016 olup. belirlenen tarihten seRra g6nderilen eserler dejcrlc:ndirme~ abnmayaadtur. 

Deterleladil"lH konli.yonu 
MADDE 7- (I) Yenilenebiiir Enerji Genel MOdUrIUgo taraftndan o'u~turulacak 

Degerlendirme Komisyonu'nda. YeniJenebilir Encrji Oertel MUdQrlulOnO temsilen 2 (iki), 
Milli EAitim Bakanhgtnl temsilen Ankara iJ MiUi Ejilitim MfldOrUlto tarafwdan 
g<irevlendirilen 3 (~) Resim otretmeni olmak Uzere toplam 5 (bef) kifi g6rev aliT. 
GiSrevlendirilen ~nlerin ulaffml ve ogle yemegi Genel MOdQrtnjOmUz tarafmdan 
kartlJanacakuf. 

OdDller ve &III tOtem 
MADDE 8- (1) Rcsim YarlflIJUtnda dereceye siren ilk6j1'etim ojrencHerine 

verilecek MUller a,aAldaki $Ckildedir. 
a) Birincilik : DizOstU Bngisayar + 100 n +Yarl$lDaya Katlhm Plaketi 
b) Ikindlik ; DiziistU Bilgisayar +600 Tt +Yan$lll&ya Katlhm Plakeli 
c) O~itncUIUk : DizUstO Bilgisayar + SOO TL +Vv1f1lllya Kauhm Plaketi 
(2) OdUller. 11·12 Oeak 2017 tarihinde ~~k clan "36. Enerji VerimHliji 

Haftas.'· etkinlikleri kepsanunda. istanbuPda g~leflirilec:ck .... Enerji VerimHtili 
Forumu ve fuan" kapsammda dlizenJenecek tOrtn ile voriliT. 

(3) Odol tOteninc davet edilCit OArem:i bir (1) veti ve bir (1) 4Aretmeninin otobOs 
veya tren biJelierini ibraz etmeleri haJinde IChirlerarasl UI8.flm giderleri Yenitenebilir Enerji 
Genet MOdOrlOjOnce kaqdantr. Bu kiJilerin lstanbul'daki konaklamalan, sabah. otic vc 
akpm yemekleri YenilenebiHr Ene1ji Genel Mi.idUrIugunce saIlantt. 



EK-2 


ODOLLC OvxD VARI$MASI 

Vanfmanln koauM ve am.a 
MADDE 1· (I) OrIaokul (S.6.1 ve 8 inci smlflar) Ogrencilerine yOnelik dUttnlenen 

MUIlO 6}ku yartpn&SI Be. enerjinin ve enetji kaynaklarlmn verimli kuUamlmasl konusunda 
O~renciler araslIlda bir farktndahk olUJturufmast ve bilin~ dDzeyinin gcli~irilmesi ~ianml'Ut. 

Va".....ya katJlnn 
MADDE 2- (I) Yan~may8 MilJi egitim Bakanbgma bath resmi ve 6zet OtUokullarm 

(5-6-7 ve 8 in<:i smttlar) lSgrenciJeri katllabilir. 

Varqmay. btliaeak esemrde ara... tartJar 
MADDE 3 • (I) Yan~maya ka:.iacak eserterde apgtdaki !JBrtIar arantr. 
a) Yarl~aya ganderilecek 6yknler A4 r;izgisiz dosya ka'ldlOa. miirekkepli veya 

tDkenmez Sfyah veya mavi renkli kalemlerle yazilleaktir. 
b) Oykillerin daha 6nce hemangi bit yar~aya kaulmanu,. hemengi bir yarl,mada (Xjul 

almam" ve herhangi bir yaYln organmda yaYlmlanmamlJ DimaS! gerekir. 
c) Orjinal olmayan (fotokopi olarak gOOderiten) OykOler degerlendirmeye allilmaz. 
~) OykllnDn herhangi bit yennde. bir yerden timm!, ve esere yftPl$tlrllm'$ veya ~izilmi, 

resimJer yer alamaz.. 
d) Yart~maya gGnderilecek Gykfller S (be,) sayfa)'. ~cmez. 
e} Yan$maya glSnderiletek GykUlerde $l5zcflk saYIS! 4oo'den (dBrtyOz) az. 1200'den 

(biniki)'Uz) ~ok oJamaz. 
f) Yar~maya gGnderllecek tsykOlcrin tsn yilzilne lSArenci veya okutuyla ilgili ki"isel 

hiJgiJer yazdmaz. Ayrlca lSykUlerin arb sayfasl, yarlfma etiket fonnu i,Jemi dJflnda kullantlmaz. 
g) Yan,maya gtsnderilen Oykilniln arka sayfasU\8 6Arencinin ve okulun ileti,im bilgilerini 

j~eren "Yallfma Biket Formu'" yaplftlrillr. 
(2) Birinci fdcrada bcUnilen ~lan lafunayan eserler degetlendinneye ahnmaz. 

T9Ufhaidu 
MADDE 4· (1) Yanpnaya bulan escrIer (Oykaler) sahibine geri glinderilmez. OykO 

sahibinin halda saklt kalmak kaydl)'la. tsykOnOn tOm imtiyazt Enerji ve TabU Kaynaklar 
Bakanilgma aimr. Yan$maya kaellan ~s~iler bu prtIan kabul etmi, say.hr. 

(2) Derece alsm veya almasl!) tOm eserler (OykUJer) Erte1ji ve TabU Kaynaklar Bakanhgl 
ve/vcya Yenilenebilir Enerji Gene! MOdDrfOAOnOn yOrfittOgfl etkinlilc:lerde kuUanllabilir. Bunun 
j~jn tsykfl sahibine herhangi bir telif Ocreti Odenmez. 

Batvuru _meier ve eserlerin deltrlftMlirilmeti 
MADDE s.. (1) Ba$vufU. eieme ve dqerlendirmede ~tdaki usOi ve esaslar uygulantr. 
a) OykUler, C5nce okuHarda TUrk om ve Edebiyatl OAretmeninin ba$kanhgmda en az 3 

(U~) Ojretmenden ol1Jflll1 bir komisyonca incelenir ve dejerlendirilir. $artnameye uymayan 
cserler bu inccleme ve degerlendirmelerde elenir. TUrk om ve Edebiyatl OAretmeninin oImadlAI 
okuUardaki inceleme. deierlendinne ve eleme. g6revlendirilecek diaer otretmenlerce )'apalabilir. 

b) Okulu temsil cdebilecek en iyi 3 (~) 6ykO jl~e Milli Elitim MOdDr)Oklerine 
glinderilir. 

c) U~e Mini Ejitim MUdUrlUklerine ganderilen eserler. il ve Il~ Mitli Egitim 
MOdOrlOklerimie kurulacak olan degerlendirme komisyonlarmda incelenerck, Turk Oili ve 
Edebiyatl Ogrecmeninin bafkanbgmda en az 3 (~) 0lretmenden olu~urutacak bir komisyonca 
degerlendirilir. 

~) tJycyi temsiJ edebileuk ve $8J1name esa.slanna uygun en iyi 3 (~) OykO II MiUi 
Egilim MOdUrlUklerine ganderilir. 



d) 11 Milli Ejitim Miidilrlfiklerine gOnderilen eserier. tl ve ll~ Milli Elitim 
MUdUrJOkferinde kurulacak olan deierlendirme komisyonlannda inceJcmerck. TUri< OHi ve 
Edebiyatl ~meninin ~nhlltnda en az 3 (~) ~ ohlfturulaeak bir komisyonc:;a 
deAerlendiriJir. 

e) il Komisyonu tarafmdan ~iten ve iii temsil edebilecek,~ame esulanna uygun 
en iyi 3 (n~) eser, Yenilenebilir Enerji Gene] MOdnriujOne son ba$vuru tarihinden once 
g6nderilir. 

t) Eserlerin g6nderilcceAi adres <tYcnilenebiJir Enerji Genel MOdnrJUlli, Eski~hir Volu 
7. Km 06520 - ANKARA" .$eklindedir Posta yoluyl. yaptlan escr ganderilerinde postada 
otu~bilecek gecikmeler dUckate ahnmaz. 

g) OdOJe laYlk g&i1lecek eserIer Yenilenebilir Enerji Genel MOdOriUjOnUn Eskifehir 
Yolu 7. Km 06520 ANKARA adresinde Arahk aYlnda ~leftirilecek toplantlda 
Oegerlendirmc Komisyonu tarafJndan belirlenir. 

~V1Iru ve delerlendirllle 
MADDE 6- (1) Iii temsil edebilecek vc prtname csasJanna uygun cserlerin 

Yenilenebilir Enerji Oertel MadOrlQIDne ~iJmesi ~in son blfYuru tarihi 2S KasJm 20r6 
olup. belirJenen tatihten sonra g&\derilen eserler dejeriendirmeye ahnmayacaktu. 

Deterte.dirme kOlQisyORu 
MADDE 7- (I) Yenilenebilir Enerji Genel MUdlirlOl1i taraf.ndan ohqturulatak 

OeAcriendirmc Komisyonu'nda Ycnitenebilir Enerji Genel MDdiirJUAUnU temsilen 2 (iki). MiUi 
Egitim Bakanhgma temsilen Ankara if Milli EAiJitim MOdUrtilAU tatafmdan g&evJendirikn 3 
(u~) TilrkljC ve/vcya TUrk DiJi Vt' Edebiyau otmmeni oJrnak ilZere toplam S~) kifi g(irev allr. 
G5revlcndirilen tiAretmenlcrin ul~lmt ve 0AIe yemeji Genel MUdOrlflAUmflz tarafllKbm 
kalldanacakttr. 

Odiller -ve Mill tlnal 
MADDE 8- (I) OykO Y8IlfMaSmda dere<:eye giren ilk6jretim CSAreneilerine verilecek 

odUller a~aaldaki ~ildedir. 
a) Birineilik : DiziistO Bilsisayar + 700 TL +YartJlllaya Katthm Plaited 
b) ikincHik : DizOstfl Bilgisayar + 600 TL +Ya~ayaKatthm Pfakcti 
c) O~OncOIOk : DizOstO Bil8isayar+ SOO TL +Yarlfmaya KatJltm Piaked 
(2) Odnllcr. It-12 Ocak 2017 tarihinde ger~ldeJeCek olan "36. Enerji Verimliliii ' 

Haftas," etkinlikleri kapsamlnda. isi....nbul'da ~klqtirilecek "8. Enerji VerimliliAi Forumll 
ve Fuan" kapsammda dilzenlcnecck tOren He veri'ir. 

(3) OdDi Wrenine davet edilen ~i bir (I) veti ve bir (1) ~inilt otobUs veya 
tren bjJetierini ibraz etmeleri haUnde ~irlerarasl u~Jm siderlcri YenilcnebiJir Enerji Genel 
MUdiirluetince kaf$dan.tr. Bu ki,Uerln tstanbul~daki konaldamalaf., sablh. aile ve ak$am 
yemekleri YenHenebifir Enerji GerleJ MOdOrlOIOnce sailsl1lr. 

http:kaf$dan.tr

