
T.C. 


@ 	 MU~ VALiLiOi 

it Milli Egitim MiidUrliigu !f~"""" 

SaYI : 32026198-821.05-E.l 0707993 04.10.2016 
Konu: 2. Uluslararasl Su ve Saghk Kongresi 

............................................ KA YMAKAMLIOmA 

i1ge Milli Egitim MiidUrliigii 

.................... .iLKIORTAOKUL MUDURLUOONE 


ilgi 	 :Milli Egitim Bakanhgi Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigu'niin 

28/0912016 tarih ve 10430473 sayIlI yazlSl. 

T.C. Saghk Bakanbgi ve Ayder Seyahat Turizm A.~.'nin, 2. Uluslararasl Su ve 
Saghk Kongresi kapsammda TUrkiye geneli resmilozel tUm ilkokul ve ortaokulogrencilerine 
yonelik "Suya Dair Her $ey" konulu "Resim ve Kompozisyon Yan~masl" diizenlenecegi 
bildirilmi~tir. 

Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ve yan~ma ~artnamesi yazlmiz ekinde 
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yaptlmasmi ve dereceye giren ilk 
iiI( eserin 12.11.2016 tarihine kadar MiidUrliigiimiiz Temel Egitim ~ubesine gonderilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
VaH a. 

Milli Egitim Miidiirii 

Ekler: 


1-Yazl (10 Sayfa) 


DagitIm: 

ill(e Kaymakamhklarma 

ilkokul ve Ortaokul Mud. 


Bu evrak giivenli eJektronik imza ile imzalamm§tu. hrtp:llevraksorgu,meb.gov.tr adresinden 732d-fbec-3c60-a881-c8ad kodu ile teyit edilebilir. 



T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Yenllik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii 


Say. : 88013337-821.05-E.10430473 28.09.2016 
Konu : 2. Uluslararasl Su ve Saghk Kongresi 

................."i\~i~i(]~E 
(il Milli Egitim Mudurlugi.1) 

ilgi : i\yder Seyahat Turizm AS.'nin 23/09/2016 tarihli ve 10120828 saylll gelen yazlSl. 

T.C. Saghk Bakanhgl ve i\yder Seyahat Turizm AS.'nin, 2. Uluslararasl Su ve Saghk 
Kongresi kapsammda Tilikiye geneli resmilozel tUm ilkokul ve ortaokul ogrencilerine yonelik 
"Suya Dair Her $ey" konulu "Resim ve Kompozisyon Yan~masl" duzenleme talebine 
ili~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir. 

Soz konusu etkinligin; Tlirkiye Cumhuriyeti i\nayasasl, Milli Egitim T emel Kanunu 
ile Turk Milli Egitiminin genel ama91anna uygun olarak ilgili yasal duzenlemelerde belirtilen 
ilke, esas ve ama91ara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilge milli 
egitim mudlirlUkleri tarafindan gergekle~tirilmek lizere, derslerin aksatllmamasl kaydlyla 
gonilllilliik esasma gore yapIlmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini arzlrica ederim. 

i\dem EY~ENCE 


Bakan a. 


Genel MUdUr ". 


Ek: ilgi yazl ve ekleri (9 sayfa) 


Not: Etkinlige http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurularilkategoriIlS adresinden ula~nlabilir. 


Dagltlm: 

Geregi: Bilgi: 

BPlam Temel Egitim Genel MudlirlUgi.1 


Din Ogretimi Genel MUdlirlUgi.1 

Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdUrlUgi.1 

Oze! Egitim ve Rehberl.Hizm.Genel Mud. 

i\yder Seyahat Turizm AS. 


Teknikokullar - 06500 Yenimahalle! ANKARA YEGiTEK bilgi iyin: Arm SEViNDiK(Ogrt.) 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 2969465 
yegitek@meb.gov.tr Faks : (0 3J2) 223 87 36 

Bu evrak guvenli elektronik imza He imzalamm~tlf. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden fc9d-fOba-3a46-99d1-d87e kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
www.meb.gov.tr
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurularilkategoriIlS


22 Eylijl2016 

T.C. Milli E~ITiM BAKANLl~1 

YENILiK VE E~ITiMTEKNOLOJilERi GENU MOOORLOGO'NE 

T.e. SAClUK BAKANliGl ve AYO£R SEVAHAT lURizM A.$. ofara. bu yll ikincisini 

ger~eklejtirecelimil; 2,UlusfararaSl Su ve Sathk Konaresi bpsamlnda, suyun hayatmlzdaki onemine 

~ocuk1ar ve ge~ler .raslnda farklndahk yaratmak .mael ite, TOrklve genelinde resmi \Ie mel ilkokul ve 

ortaotul ot.renti~ri arasmda If Suva Dair Her Sey" kooulu resim ve kompozisyon yar'lmaSl talebimizi 

bilgi!erinize .m ederiz. 

Saygilanmlzla 

IILI! 



A YDER SEY AHAT nJRtzM A.$. 
itKOKUL VE ORl"AOKUL (>GRENCII.f:RNF. YONELiK 

''SUY A DAtR HER $EY" KONOLU 
RESiM Y ARI$MASI $ARTKAMESI 


BtLGiLENDIRME 


"Su" sahip otdugumuz en o~mli dogaJ ka}'1Ulklardan birisi. belki de en i>nemlisi. Ya~ i~in 
vazge9iImez. YeryumnOn 3/4'u suJarla kapll. Insan vilcudunun ise yakl8:ilk %70'i sudur. Su 
\ikudumuzun i~leyi~inde \'ar. SU~1J i~iroruz. suyla \'e suyun i~indc yeti$enleri yiyoruz. 
Vucudumuz suyun i~inde de olabiliyor denizlerde, havuzlarda. Sua da anyoruz kophcafarda 

t~c tOrn bu nedenlcrle suyu etkilcyen her ~ey in.<I8t11 da, insan saghBuu da etkiliyor. 

Artan nUtus. kent1~e. sanayilc~ ve tanmsal taaH)·etler bir yandan su kaynakJannda 
azalmaya. diger yandan kirlenmeye neden oluyor. tklim degi~ik1i~inin ctkileri de so 
kaynaklarmda azalrnaya kalk. saAhyor. 

"Su·' 0 kadar ~k boyutlu bir konu ki: pek ~k seklor, kurum ve kurul~ su ile ilgili .;ai.,malar 
yaplyor. Su nedenle suyun yonctimi ~ok payd3$h bir }rakl~lmm gerektiAi belki de en ternel 
konulardan birisi. 

"SII)," dill,. lie,. ~rJ' dOftlrK:C'siyle 26-30 Ekim 201 5 1arihleri 81'8SlOda Uluslararasl Kattbmh 
Ulusal Su vc SagJlk Kongresi'ni bOyUk bir ~anyla birlikte df.i7.cnledik. Konunun Onemine 
binaen \'e kongtc sonrasmda aIdle_mll. olurnlu gerl bildirimlu neticesinde. Kongremizi 
uluslararast nitelige ta.,lyarak gcli~nne vC' gelenebcU~rme kalan aJdlk. 

Bu d~Unceler1e. Ttirkiye Halk Sagb~l Kurumu. Karadeniz Teknik Oni\'ersiresi. Istanbul 
Oniversitcsi ve Erciyes Oniversitesi i,birlilinde 2. VLUSLARARASI SU VE SA(';LlK 
KONGRESI'ni 06·10 Mart 2017 tarihlerinde Antalya'da yapacaglZ. 

Kongremiz. itkinde oldugu gibi "J1IJ'tI d.l, her ley" temas101 ilke o'arak: benimsemi!flir. 8u 
kapsamda. Kongremi7.de ic;me kullanma sulan. ambalajb sular (dopt kayoak sulart, i~mc 
sulan ve mineraJli sular). yQzme suJan. yUzme havuzlan. kaphcalar~ tanmsal ama~11 su 
kunaruml. atlr sular, su UrUnleri. su lcirIiliti. su kalitesinin izlcnrnesi ve laboratuvarlar He 
suyun y6netimi @ibi konulan farkh boyudan ve gUnce) geli,meier l~ljtnda elc alacaAIz. 

http:Kongremi7.de


YARISMANIN AMACI 

--Su" konusuoun c;ocuklann glizfinden nasiI anl~lldJgJm vc yorumlandlgJ konusunda 
tarkmdahk yaratmak vc ~ocuktann ~Suya Oair Her ~ey" ternaslyla i1gili cscr ortaya 
~Ikannalarlm sa~amak. hayal dQnyatarlnl garmek·geli~tirmelerine yardlmcl olmalc gOrscl 
snnatlar alamnda yetcnekti ~ocuklan k~fetmck vc onurlandtnnak y8rl~mn temel 
~Ianndandtr. 

YARI$MANIN KONUSU 

"Suya Dair Her~" temaIt resim yan,masmm konusunu "Suyun ha,YatJmtzdaki Onema" dir. 
Aynca t;ocuklann g6zQnden suyun anlannn. gorebilmektir. 

HEDEFKin...: 

Tiirkiyc genelindeki resmi "C ozel tUm ilkokul ve ortaokul6wencileridir. Yan~; ilkokul vc 
ortaokul kategorilerindc ayn ayn degertendiritcceklir. 

KATILIM ~ARTLARI 

• 	 Eserlerin daha Once herhangi bit yan~maya kataltnaml$ Olmasl ,-e herhangi bir yerde 
yaYlRlanmaml~ olmas. gcrekmcktedir, 

• 	 C;ocuklar birer eserle yan~maya kauJacaklardtr. 
• 	 35xSOcm beyaz resim kAgldl kullamlacak.ttr. 
• 	 Teknik olarak herbangi bir klsltlama yoktur.(Serhcst teknik) 
• 	 Escrlerin 6n yfizilnde hcrhangi hir isim )'a da im7..8 vb. olmayacaktlr. 
• 	 Eserlerde paspanu veya ~enrcve kullamlmadan ild mukaV\'1 aruma konularak. zarf 

i~ndc Ylpranmadan gondcrilecektir. 
• 	 Zarfm uzerinde '"2.Vluslararasl Su ve Slight Kongresi Resim Yanfmasl'" ibarcsi yef 

atacaktlf. 
• 	 Dereceye girsin ya da girmesin yanpnaya gooderilen eserler iade edilmeyeccktir. 
• 	 Eserlerin arkaslR8 sag ust ko~sinc~ ilL i1~csi. eser sabibinin ad1 soyadl Vc \"eJi \'eya 

okul telcfon numaralan ya7l1acakur. 
• 	 Uygun gOm'en eserler Kongre SekreteryasJ tarafmea kongre esnasmda belirlenen 

yerterde sergilenecektir. 
• 	 Dereceye giren eser sahiplerinin kongre}'e kaulma1an $artl aranmayacaktu. Kauhm 

gOs1ermek isteyen talihlilerimi7.in tOm masratlan kendileri tarafmdan k:aq,lanacaktu. 
• 	 AYDER SEYAHA T TURtzM A.$. ve T.e. SAOUK BAKANLI(j1 g6ndcrilen 

eserleri baslm ve yaym organ~nnda kullamna bakkJna sahiptir. 

http:talihlilerimi7.in


VARJ~MA TAKvtMI 

Yanpnalar. 8¥Auialci tabloda belirtildigi ~kilde yilr01U1eccl1ir. 

YARI~MA TAKViMi VE DEGF.RLENDiRME 

SUREC 
Vafl~a Duyurusunun Yapdmas. ve Yan$maPio B8$larnasr 

OIrcmcilerin Eserl«iftj Okullanna Son Teslim Tarini 

Eserlerin Okullatda Kurulacak KOoUsyonlarca Delerlendirilerek n~e MilO 

Egitim MudOrlUklerine Son l'estim l'arihi 

Eserlerin J~e Milli Egitim MOdOr'Oklerinc:c Kurulacak Komisyonlan:a 

Oegerlendirilefek .1 MiJli Etitim MOdorlOklerine Son TesUm Taribi 

Eserlerin II MiUi Ejitim MOdOrltiklerincc KurulKak Komisyonlarca 

Dcgerlendirilerek. A YDRK SEYAHAT TURiZM A.$. Meaek$t' 1 Sk. 88 I 

18 Kmla~'/ANKARA adre:sine 06ndennel U1.Cre Posta),. Verecegi Son Tarihi(He< iI~ ;1,"*.1". ortaokul ........ilerinde ilk tlo; belirkn;p, toplamda 6 ...., 

sOz konusu adrese postalanmahd,r.) 

Jori Degerlendirme:si 

Sonu~lann Duyuru]masl 

OdOI almaya hal;. kazananlarda k(lflgre~'e kaulant $a)"tI aranmayac:aktlr. 

OdiiJ kazananlar Kongre SIra51nda ilan edil«ek ve mimlcri serl!iJeneccktir. 

Odulleri adreslerine kargo ile 8Onderilecektir. 

TARIR I 

H!.Elim 201(, 

JI Uim 201(, 

II K~lm ~016 
I 
I 

.\0 Kuslm 101(' 

:!J Anlhk 2016 

I 
f.3 Ocak .:!O I 7 

~3 Ocak 2011 

I I 
ILETi~fM BiLGILERt > 

Teslim cdilccck eserler i~jn adres: 

Ayder SeyaJaat Turizm A~. 
MeDekfe 1 Sukak No 8 - B 118 
Kwl.y I ANKARA 

Sorumlu Ki$i: 	 Melih YanIk 
054157691UJ 

Yanpna ile ilgili duywutann lakip edilece~i web adresleri: 

www.suyesglik.QI1 

www.suyesglik.QI1


(jDOL TOREN! VE OUOLLER 

yan~maya kaulanlar arasmdan t"ll iyi 6 eser bclirlenccek (3 Hko~retim. 3 o11ao~~etim 
kalegorisinden) \'1: kazanalltar Iistl."Si tlan edileccktir. Kazanan ki$ilerin hepsine bin.-r tablet 
hitgiS'dyar nrmagan editeccklir. 

OdiU ozellikleri: 

TA8A7600 

1$lemd Markasl Mtk 
iJ!emd Hili 1.3 GHz 
RAM Kapasitesi 1GB 
Disk Kapasitesi 16GB 

YASALHAKLAR 

Yan~maya. kahlan tOm ogrenciler Yan~ma $artnamesinde yer alan ~artlart kabul etmi$ 
saylhrlar. AYDER SEYAHAT TURiZM A.$. gcrekli gormcsi halinde yarl$Itlnya ait 

gorsellcri al~, bro~lIr ve kitap halinde yaYlnlayabileccktir. A YDER SEYA HAT TURfzM 
A.~. y~ T,e. SAGUK BAKA:"JUGI yan~ma hakkmda her tUrIii deg.i~ik(igi yapma hakkma 
sahiptir. 

YARI~MA SEctCt KURULU 


Prof. Dr. Murat TOPBA$ (Kanuieni1. Teknik Oni\'ersitesi Halk SaghJI Anabilhn Dah B8~kal\l) 


Lzm. Dr. Deryn C;AMUR (rOrkiyc Halk Sa,AhAl Kurumu Ceue Sagh8i Daire ~kanhAt) 

M, Murat (}NALDJ (Ayder Scyahat Turizm A.~. Organim<;),on OcpanmaOl Direktorfi) 

TEK:"liK I>ESTEK iLETiSiM BiLGn#ERi 

Tum sorulanrnz j~in Sp:QAyder&Qm.tr 

http:Sp:QAyder&Qm.tr


AYOER SEYAHAT TURtZM A.S. 
ILKOKUl. VE ORTAOKUI. OCRENCIi..ERINE YONELtK 


"SUVA DAtR HER SEV" KONULU 

KOMPOZISYON YARISMASI $ARTNAMESt 


BILGILENDIRME 

"Su" sahip oldulumuz en (\nemJi doja! kaynakJardan birtsi, belki de en onemlisi. Ya~m 
ipn vazge~ilmcz. Yeryiizunfin 3/4'u solarIa kapll. lnsan vUcudunun ise yakl~lk %70'j 
sudur. Su vUcudumuzun i$Jey1~inde var. Suyu i~iyoru7.. suyla ve suyun i~inde yeti~nteri 
yiyoruz. Viicudumuz luyun ipnde de olablliyor denizlerde, havuzJarda. Sifs da anyoruz 
kaphcalarda. 

I~te tOm bu nedenlerle suyu etkUeyen her $ey insanl da, insan sa~llml da etkiliyor. 

Artan nOfus, kentl~me, sanayileJme ve tanmsal faaliyetler biT yandan su kaynakJarmda 
azalmaya, diier yandan kirJenmeye neden oJuyor. iklim deglJikliiinin etkilerl de su 
kaynaldannda azalmaya katkJ salllyor. 

"Su" 0 kadar ~ok boyutJu bir konu ki; pek ~ok sektor, kurum ve kurulu$ su lie ilgili 
~ah~malar yaplyor. Bu nedenle suyun yOnetimi ~k paydaJh bir yakla$lmm gerektigi 
belki de en teme] konulardan birisi. 

"Suya dair her ~,.. dii$uncesiyle 26-30 Ekim 2015 tarihleri arastnda Uluslararas1 
Katlhmh Ulusal Su ve Salhk Kongresi'ni buyOk bir bafClnyla birlikte duzen)edik. 
Konunun 6nemine blnaen ve kongre sonrasmda aldlglml2. olumlu geri bildirimler 
neticesjnde, Kongremh:i uluslararasl nitelile ~IYarak geli~irme ve gelenekselleftirme 
karan aJdlk. 

Du dii~iincelerle. Turkiye Malk Sajhi' Kurumu, Karadeni2. Teknik Oniversitesi. Istanbul 
Oniversltesi ve Erciyes Oniversitesi i,birlilinde 2. ULUSLARARASI SU VB SA~LlK 
KONGRESl'ni 06--10 Mart 2011 tarihlerinde Antalya'da yapacagl2.. 

Kongremiz. ilkinde olduAu 8ibi "suya dair her !JeY'" temaslOi ilke olarak benimsemiJtlr. 
8u kapsamda. Kongremiule i~me kullanma sulan. ambalajh sular (dolal kaynak suJan, 
i~me sulan ve mineratli sular), yiizme sulan. yuzme havuzJan, kapllcaIar# tanmsal ama~h 
su kullamml. atlk sular, su urunleri. su JdrliJiji. su kalitesinin izlenmesi ve laboratuvarlar 
ile suyun yonetimi gibi ktlnulan farkb boyutJan ve gilncel geU~meler Iflltnda ele 
alacagJz. 

Prof. Dr.lrfan $EHCAN 
Konare BaPranl 



VARJ$MANIN ANACI 

Suyun saghk yonunun ~ocuktarln gozunden nasI' anla~lldlgml ve yorumJandlgl 
konusunda farkmdahk yaratmak ve ~ocuklarln "Suya Dair Her ~y" temaslyla ilgiJi bir 
yazl ortaya ~lkarmalartnt saglayarak. hayal dunyaJanm gonnek·geli~tirmelerine 

yardimci olmak. hitabet sanatl alanmda yetenekli ~ocuklan ke~fetmek ve onurlandlrmak 
yan~manm temel ama~anndandlr. 

YARI$MANIN KONUSU 

"Suya Dafr Her ~ey" temah kompozisyon yan~masJnJn konusunu "suyun hayaomlzdaki 
onemidir. Ayrlca ~Otuklann gozunden suyun anlamlnl gorebilmek ve farkmdahk 
yaratmakttr. 

HEDEFKITLE 

Turkiye genelindeki resmi ve ozel tum ilkokul ve ortaokul ogrencileri hedef kitle oJarak 
se~lmi~ir. YarJ~ma; Ukokul ve ortaokuI kategorilerinde ayrl ayn dejerJendiritecektir. 

KATILIM $ARTLARI 

• 	 Kompozisyonlann daha once herhangi bir yan,maya katllmamlJ olmasl ve 
herhangi bir yerde yaymlanmaml$ oimasl gerekmeJctedir. 

• 	 ~uklar birer kompozisyon ileyan~maya katllacaklardlr. 
• 	 Cizgili beyaz kAllt kullantlacakor. 
• 	 Teknik olarak herbangi bir klsltlama yoktur. ( Serbest Teknik ) 
• 	 Eserlerin on yiiziinde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacaktlr. 
• 	 Oereceye girs'n ya da glrmesin yanJmaya gonderilen eserler iade edilmeyecektir. 
• 	 Eserlenn arkasma sal ust ko~esine~ iii, iI~si, eser sahibinin adt soyadl ve veti 

veya okul telefan numanlan yaztlacakttr. 
• 	 Uygun goriiJen eserler Kongre Sekreteryasl tarafmca kongre esnasJnda belirlenen 

yerJerde sergUenecektir. 

• 	 Dereceye giren eser sahlplerinin kongreye tim kattlmalarl fartl aranmayacaktlT. 
Kat.hm gostennek (steyen talihlilerimizin tum masraflan kendileri tarafmdan 
karJdanacakttr. 

• 	 AYDER SEYAHAT TUR1zM A.$. veT.C. SAiiLIK BAKANLICI gonderilen eserleri 
baslm ve yaym organlarmda kullanma hakkma sahiptlr. 



YARI$MA TAKVIMI 

Yan,malar, a$agJdaki tabloda belirtildigi ~kilde yiin1tUlecektir. 

YARISMA TAKVtMf VE DF.(;EIlLENDiRME 

TARinK_ 

YaTl~ma Duyurusunun Yaptlmasl ve Yar~mantO Ba,lamasl ()I.aim 2(JI6 


Ggrenci1t:rin £serJerini OkuJlanna Son Teslim Tanhi 
 ~l Ekhn 2016 


Eserlefin OkuUarda Kurulacak Komisyonlarca ~rlendirilerek. I~e MUli 
 II Klt<,m 20161 
Etitim MiidurlOklerinc Son Teslim Tarilii 


Eserterin t~e Mm, E#itim MOdnrlOklerince Kurulaeak Komisyonlarca 
 30 Kasun ~0l6 

Deier1cndirileft'k II Milli EB,itim MUdltrJOkJeTine Son Testim Tanhi 

! rlerin it Milli EAitim MidOrU.iklerince Kurulacak Komisvonlarca -'1 Arallk 2016 
--~ 

Dej 1ft 1 Sk. 8B I 


18! ceg.' Son Tanh 


(lk optamda 6 eser, 


saz 
lOti Degerlcndinnesi l3 Ocak20J7 


Son~lann Duyurulmasl 
 23 Dcak 20 I ., 


OdD1 almaya haL: kazananlarda kongreye kanhm ",nl aramna)'acaktlr. 


OdBI kazanan)ar Kongre Slra51nc:ia itan edilecek ve resimleri scrgiteneeektir. 
 I 	 i 
j6dOlkri adreslerine kargo tie g6nderilecektir. 

----------------------------~----------~ 

ILETI$iM BiLGILERi 

Teslim edilecek eserler i~n adres: 

Ayder Seyahat Turlzm A.$. 
MeDeiqe 1 Sokak No 8 - B /18 
Kmlay I ANKARA 

Sorumlu Jrl$i: 	 Melin Yanik 

0541 5769120 


Yart~ma ile ilgi,j duyurularm takip edileceAi web adresleri: 


WWlLVeSuyesaldik.ora 




(loOL TOUNt Vii oDOLLER 

Yan~maya katllanlar arasmdan en iyi 6 eser belirlenecek ( 3 ilkokulJ 3 ortaokul 
kategorisinden) ve kazananlar Hstcsl ilan edilccektir. Kazanan ki~i1erin hepsine hirer 
tablet bilgisayar armagan edilecektir. 

OdUl6zetlikleri; 

TABA7600 

i~lemci Markasl 

i~iemci HIli 

RAM Kapasitesl 
Disk kapasitesi 

Mtk 
1.3 GHz 
1G8 
16GB 

VASAL HAKLAR 

Yan~maya katllan tum o~renciler Yc!n~ma Sartnamesinde 'Yer alan ~artlarl kabul etmi~ 
sayJhrlar. AYDER SiiYAHAT TURtZM A.~. gerekl1 gormesi haUnde 'Yarl$maya ait 
gorselleri afi~, bro,ur ve kitap haJinde yaymlayabilecektir. AYDER SEYAHAT TURlzM 
A.$. yan~ma hakkmda her tiirlii deii~jkHti yapma hakkma sahiptir. 

VARJ~MA SBCicJ KURULU 


Or. Huseyin lLTER (Turkiye HaJk Saghgl KUfumu ~evre Saghgl Oaire Ba$kam ) 


Prof. Dr. Murat TOPBA$ (Karadeniz Teknik Oniversitesi Halk Saghll Anabilim Dab Ba~kanl) 


Uzm. Dr. Derya ~MUR (Turkiye Halk SaAbll Kurumu (:evre Sagllll Daire Ba~kanhgl ) 

M. Murat ONALDI ( Ayder Seyahat Turizm AS. ,Organizasyon Departmant Direktorii ) 

TEKNIK DBSTEK tLETISIM BILGILfiRl 

Tum sorularml'1: ipn su@ayder.cQm.tr 

mailto:su@ayder.cQm.tr

