
T.C. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigu 


SaYI : 32026198-821.99-E.13524625 30.11.2016 
Konu : Tiirk Diinyasl Bilim Senligi 

............................................ KA YMAKAMLIGINA 
i1cre Milli Egitim Miidiirliigu 

................................. iLKJORTAOKUL MlmURLUGUNE 


ilgi :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigu'niin 
25/1112016 tarih ve 13349044 saYlh yazlSl. 

Sanhurfa il Mill1 Egitim Miidiirliigiiniin Sanhurfa Valiligi destegiyle; 26-27 AralIk 
2016 tarihlerinde Ogrencileri bilim alanmda crah~ma yapmaya te~vik etmek amaclyla Tiirkiye, 
KKTC, Azerbaycan, Tataristan, Ozbekistan, Tiirkmenistan, Klfglzistan, Makedonya, 
Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Altay, Moldova, Kazakistan, Ba~kurdistan, 
Dogu Tiirkistan ve Kmm'da ogrenim goren resmilozel tUm ilkokul 4, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. 
smlf ogrencilerine yonelik "Uluslararasl Ttirk Dtinyasl 3. Dilim ve Ktilttir Senligi" 
diizenlemek istedikleri ilgi yazl ile bildirilmi~tir. 

SOz konusu ~enlik ile ilgili yazl yaztmlz ekinde gonderilmi~tir. Okulunuz 
Ogrencilerine gerekli duyurunun yaptlmasmt ve kattlmak isteyenlerin ekli adrese miiracaat 
etmeleri hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 


Milli Egitim Miidiirii 


Ekler: 

l-Yazt (8 Sayfa) 


Da~tIm : 

ilcre Kaymakamhklanna 

ResmilOzel Tiim ilkokul ve Ortaokul Miid. 


Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanm~ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 21ed-3db2-388d-83bO-530f kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 


MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidlirliigii 


SaYI : 88013337-82 1.99-E. 13349044 25.11.2016 
Konu : Tlirk Diinyasl Bilim $enligi 

.................VALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Miidlirliigii) 

ilgi : $anhurfa Valiligi il Milli Egitim Miidlirliigiiniin 18/1112016 tarihli ve 26292541-602. 
04-E.13069951 sayJlI yazlSl. 

$anhurfa il Milli Egitim Miidlirliigiiniin $anhurfa Valiligi destegiyle; 26-27 Arahk 
2016 tarihlerinde ogrencileri bilim alamnda yah!?ma yapmaya te!?vik etmek amaclyla Tiirkiye, 
KKTC, Azerbaycan, Tataristan, Ozbekistan, Tlirkmenistan, KIrglzistan, Makedonya, 
Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Amavutluk, Altay, Moldova, Kazakistan, B~kurdistan, 
Dogu Tlirkistan ve Kmm'da ogrenim goren resmiJozel rum ilkokul 4, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. 
slmf ogrencilerine yonelik "Uluslararasl Turk Dunyasl 3. Bllim ve Kultiir ~enligi" 
diizenleme talebine ili!?kin ilgi yazt ve ekleri incelenmi!?tir. 

Soz konusu etkinligin; Tlirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu 
ile Tlirk Mill! Egitiminin genel amaylanna uygun olarak ilgili yasa1 diizenlemelerde be1irtilen 
i1ke, esas ve amaylara ayktnhk te!?kil etmeyecek !?ekilde, denetimleri ilgili okul, iI/ilye mill! 
egitim miidiirliikleri tarafmdan geryekle~tirilmek iizere, derslerin aksatllmamasl kaydlyla 
goniilliiliik esasma gore yapllmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini arzirica ederim. 

Muhammed Sadlk ARSLAN 

Bakan a. 


Genel MiidlirV. 


Ek: ilgi yazt ve ekleri (7 sayfa) 


Not: Etkinlige http://yegitek.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinlikler/kategorilI9 adresinden u~dabilir. 


irtibat : 0551 406 II 90 


Dagltlm: 


Geregi: Bilgi: 


BPlam Temel Egitim Genel Miidiirliigii 

Din Ogretimi Gene1 Miidlirliigii 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidlirliigii 
Ozel Egitim ve Rehb. Hizm.Genel Miidlirliigii 
AB ve Dl~ ili!?kiler Genel Miidlirliigii 

Teknikokullar - 06500 Yenimahallei ANKARA YEGiTEK bilgi i'tin : Arzu SEViNDiK(ogrt.) 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312)2969465 
yegitek@meb.gov.1T Faks : (0312) 2238736 

Bu evrak gfivenli elektronik imza ile imzalamnt~tlr. htlp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 950d-fa83-3769-a065-244a kodu He teyit edilebilir. 

www.meb.gov.tr
http://yegitek.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinlikler/kategorilI9


T.e. 

~ANLlURFA VALILlot 

il Milli E~itim Mt1dUrlngii 


SayI : 26292541-602.04-E.13069951 18.11.2016 
Konu ; TUrk Diinyasl BHim Olimpiyatlan 

MiLLi EOiTtM BAKANLIGINA 
(Yenilik ve Egitim Teknoiojileri Gene! Mt1dUrlugu) 

ANKARA 

24-25 Arahk 20 I5 tte Eskisehir'de ikincisi yaplla.n, TUrk: Diinyasl BHim ~61eni'nin 
il9UnciisUnUn Bakanh~mIZCa da uygun gfuillmesi halinde Valili~imizin destegiyle 
MildOrIilgUmUzce yapIlmasl planlanml§ttr. Belirtilen organizasyon i~in gerekli iznin 
verilmesi ve 81 it Milli E~itim MildOrlU~ konu He iIgiIi yaZll1uzm bildirilmesi hususunda, 

Gere~ini an ederim. 

Metin tLcl 

Vali a. 


Milli E~itim MUdOrii 

Ek: 

1- Valilik OnaYI (l sayfa) 
2- Sartname (4 sayfa) 
3- Afi~ 

AUn."S: HamidiyeMaIL NecmettinCevheriCad.No:20!$ANLJURFA Aynntdt bilgi i9in: BirgUl ZERAY V.H.KJ 
Elektronik: Ag: sanjiurfll.meh,go\'.tr Tel: (0414) 3188505 
e·posta: argc63@hotmail.com Fak!'i: (0414) 3188787 

Bu evmk gfivenli e1eklrnnik imza ile imzalamup. hu-p:{/evraksorgu.meb.gov,If adresinden 46b4-ea82-36f3..9adc-a6bO kodu lie teyit edilebilir. 

http:hu-p:{/evraksorgu.meb.gov
mailto:argc63@hotmail.com
http:sanjiurfll.meh,go\'.tr


T.C. 

l)ANLlURF A V ALlLlal 


il Milli Egitim Mi1dOrlUgu 


SaYI : 26292541-602.04-E.12993868 17/1112016 
Konu : TOrk Di1nyasl SHim Olimpiyatlan 

VALtLiK MAKAMlNA 
l)ANLIURFA 

Eski~hir Valiligi tarafmdan 2 ylldtr TOrk DilnyasJ SHim Olimpiyatlan 
dOzenlenmektedir. iki ydltk sf1re~te 4-8. sIruf seviyelerindeki 6grenciler i~in dilzenlenen 
"Bulll$ ve Tasanm" alanlanndan tertipJenen bilim oHmpiyatlanna Tilrkiye. Kuzey Klbns 
TUrk Cumhuriyetit Azerbaycan, Sulgaristan. Kazakistan, Kmm. Bosna Hersek, Krrglzistan, 
Makedonya, Kosova, Amavutluk, Moldova, Tataristan, Altay, TOrkmenistan, BW1kurdistan ve 
Dogu TOrkistan'dan 5grenciler katdml~lardlr. 

Bu yll ~i1ncUsf1ni1n dfizenlenecegi ve adtrun Uluslararasl Tilrk Di1nyasl 3. SHim ve 
Ktiltiir $enligi olarak degi~tigi proje yan~masmm VaJimiz GUng5f Azim Tuna himayesinde 

MUdOrIUgUmUzce 26-27 Arahk 2016 tarihlerinde l)anhurfa GAP Spor Salonu'nda 
ge~ekle~tirirle~lmesj MtidUrIUgUmUzce uygun g5rillmti~ttir. 

Proje l)artnamesi ekte sunulmll$ olup, Makamlanmzca da uygun g5riilmesi halinde 
olurlanmza arz ederim. 

Metin tLCj 
Milli Egitim MUdUrU 

Uygun g5~le arz ederim. 

Ahmet YILDIZ 
Vali yardlmC1S) 

OLUR 
17/11/2016 

GUngor Azim TUNA 
l)anhurfa Valisi 

Adr¢s: Aynntdl bilgi iI;in: Birgul ZERAYV.H.KJ 
Elekironik. Ag: Tel: (0414) 3188505 

e-posta: Faks: (0414)3188787 

Bu evtak. gllvenli elektronik imza ile imzalanm~r. http://evrak:llorgu.meb.gov.tradrcsinden 5346-54f7-3260-bb54-387f kodu ile teyit edilebilir. 

http://evrak:llorgu.meb.gov.tradrcsinden


ULUSLARARASI TURK DUNYASI 3. BtLtM VE KULTUR ~ENLiGi ~ARTNAMESi 

YARI~MANIN AMACI 

Ogrencilerin temel, sosyal ve uygulamah bilim alanlarmda yah~malar yapmaya te~vik etmek, 
mevcut bilimsel yah~malara katkl saglamak, ogrencilerin kiiltUrler arast etkile~imlerini 
arttlrmak amactyla bu yan~ma dOzenlenmektedir. 

Daha once Eski~ehir Valiligi tarafmdan 2 Ylldtr Turk Dunyast Bilim Olimpiyatlan 
duzenlenmi~tir. 

iki Yllhk sUreyte 4-8. stmf seviyelerindeki ogrenciler iyin dOzenlenen "bulu~ ve tasanm" 
alanlarmdan tertiplenen bilim olimpiyatlanna Turkiye, Kuzey Klbns TUrk Cumhuriyeti, 
Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kmm, Bosna Hersek, KlrglZistan, Makedonya, Kosova, 
Amavutluk, Moldova, Tataristan, Altay, TUrkmenistan, Ba~kurtistan ve Dogu Turkistan'dan 
ogrenciler katIlmI~lardtr. 

Bu ytl uyuncusunun dOzenlenecek olan yan~ma, Uluslararasl Turk Dfinyasl 3. Bilim ve KiiltUr 
~enligi ismiyle MudurlugumOzce 26-27 Arahk 2016 tarihlerinde Sanhurfa'da 
geryekle~tirilecektir. 

BA~VURU KO~ULLARI 

• 	 Yan~maya Turkiye, KKTC, Azerbaycan, Tataristan, Ozbekistan, TUrkmenistan, 
Klrglzistan, Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Altay, 
Moldova, Kazakistan, Ba~kurtistan, Dogu TUrkistan, Kmm(Ukrayna)'da ogrenim 
goren 4,5,6,7 ve 8 smlf ogrencileri kattlabilir. 

• 	 Yan~maya ogrenciler birden fazla proje ile ba~vurabilir. 
• 	 Her projede bir ogrenci gorev alabilir. 
• 	 Bir projede bir danl~man ogretmen olacakttr ve projelerde danl~man ogretmen oimasl 

zorunludur. 
• 	 Yan~maya online ba~vuru formu doldurularak ba~vurulacaktlr. Proje ba~vurularl iyin 

www.tdbo.org adresinden 14 Kaslm - 14 Arahk 2016 tarihleri arasmda ogrenci ve 
dam~man ogretmeni tarafmdan online ba~vuru formu doldurulur ve onaylanlr. Online 
ba~vuruda proje ozeti 250 kelimeyi geymemelidir. Proje raporu *.pdf formatmda 
sisteme yUklenecektir. 

• 	 Proje yah~malan ozgfin iyerikli olmahdtr. 
• 	 Yan~maya tasanm ve bulu~ olmak Ozere iki alanda ba~vurulabilir. 

BA~VURULARIN DEGERLENDiRiLMESi 

• 	 TUrk Dunyasl Bilim Olimpiyatlan Proje Yarl~masl, proje ~artnamesinde belirtilen usul 
ve esaslar yeryevesinde, alamnda uzman akademisyenler ve farkh kurumlardaki proje 
uzmam juri uyeleri tarafmdan proje degerlendirmede kullanllan olyutlere gore bilimsel 
olarak yapllacaktlr. 

http:www.tdbo.org


• 	 Gonderilen projeler jUri tarafmdan degerlendirilecek sergilenmeye uygun gorillen 
projeler www.tdbo.org'da ilan edilecektir. 

• 	 Finalde TUrkiye'den 50, TUrk DUnyasmdan da (16 TUrk DUnyasl Ulkelerinden) 50 
proje ~anhurfa'da sergilenecektir. 

• 	 Projesi sergilenecek ogrencilerin, ul~lm ve konaklamalan okullan tarafmdan 
kar~IlanacaktIr. Dam~man ogretmenlerin ise yolluk ve yevmiyeleri kurumlannca 
kar~llanacaktlr. 

• 	 Projeyi sergi de sunacak ogrenciler milli klyafetleri veya bolgesel klyafetlerini 
giyecekler. 

• 	 Projeler OzgUnlUk ve Yaratlclltk, Kullanllan Bilimsel Yontem, Tutarhhk ve Katkl, 
Yararhhk, Uygulanabilirlik ve Kullam~hhk, Kaynak Taramasl, OzUmseme ve 
Hakimiyet, Sonu~ ve A~lkhk gibi klstaslar goz onUnde bulundurularak 
degerlendirilecektir. 

DEGERLENDiRME KRiTERLERi 

JUri, yan~maya kattlanlarm bul~ ve tasarlm kavramml yeni bir bakl~la ele ahp almadlklanm 
degerlendirecektir. JUri, bulu~ ve tasanm kavramml en iyi yansltan, ayncahkh ve anu edilen 
bulu~ ve tasanmlan arayacaktlr. 

Temel jUri kriterleri a~agldaki gibidir: 
• 	 Bulu§ ve Tasarlmm liretim ile ilgili var olan standart ve kanunlara uygunlugu, 
• 	 Sunum belgelerinin Bulu~ ve Tasanmm fonksiyonlarlm tam anlamlyla anlatabilirligi, 
• 	 Bulu~ ve Tasanmm Uretim a~lsmdan kolayhgl ve uygunlugu, 
• 	 Bulu~ ve Tasanmm yararlanm, imajml ve kimligini yansltmasl, 
• 	 Bulu~ ve Tasanm bi~iminin yeni, ozgUn, farkh ve ilgi ~ekici olmasl, 
• 	 Bulu§ ve Tasanml projeleri benzerleri arasmda anlamh ve farkhhk gostermesi, 
• 	 Se~ilen malzemenin Bulu~ ve Tasarim a~lsmdan uygunlugu, 
• 	 Bulu~ ve Tasarlmm amaCl ile ilgili fayda veya faydalar saglamasI, 
• 	 Bulu~ ve Tasanmm ~evreye duyarh olmasI, 
• 	 Bulu§ ve Tasarlmm teorik olarak uygulanabilir olmaSI. 

PROJE 6ZELLiKLERi 

Tasartm U~ soruya cevap verecek ~ekilde haztrlanacak. 

• 	 Tasanmmiz ne yaplyor? 
• 	 Tasanmmiz bunu nastl yaplyor? 
• 	 Tasanmmizm oncekilerden farkl ne? 

Tasanmm GorilntilsU 

• 	 Projenizi U~ farkh a~ldan (on, arka, yan profit) ~iziniz. 
• 	 Projenizin gene I gorilntilsUnU ~iziniz. 
• 	 Prototip Modelinizi tamamlayarak fotograflanm ~ekiniz. 

www.tdbo.org'da


Raporunuz ana hatlan He ~unlan icennelidir: 

• 	 PROlE ADI : Ba~hgm projeyi tam olarak yansltmaSl. 
• 	 KONSEPT: DU~Uneenizin aClklanmasl ve Cizim ile orneklendirilmesi. 
• 	 HEDEF KiTLE: Tasanmmlz iCin hedef olarak aldlgmlz tUketiei kitlesinin 

belirlenmesi. 
• 	 iSLEVSELLiK: Tasanmmlzm neler yapabileeeginin aC1klanmasl. 
• 	 YARARLILIK : Tasanmmlzm hedef aldlgl tUketiei ihtiyaclarmm aClklanmasl. 
• 	 PRA TiKLiK : Tasanmmlzm ya~ama ne gibi bir pratik oneri sundugunun aClklanmasl. 

Prototip Model 

Modellere ve prototiplere Umn geli~tinne sIrasmda ihtiyac duyulur. Modeller tasanm 
cah~malannda gelinen noktaYI gozleme adma oldukca kullam~hdlr. Tasanma ait deneme ve 
testlerin yaplml a~masmda her zaman en iyi yontem tasanmm birebir numunesine sahip 
olmaktu. 

• 	 Modeller, tasanml en iyi ifade edebilecek bilinen maket malzemeleri kullamlarak 
yaplhrlar. 

• 	 Prototipler, gorseI olmahdlr. Prototip a~amasmda tasanmm fonksiyonelligi ikinci 
derecede onemlidir. 

• 	 Prototip modeller tasanYl en iyi ~ekilde ifade etmelidir. 
• 	 Prototip, OlCek ve malzeme slmrlamasl olmakslzm ancak smITh bir mekanda 

sergilenebilecegi goz onUnde bulundurularak hazlrlanmahdlr. 
• 	 Modellerde tavsiye edilen bUyUklUk 60x60 em taban alantdlr. 
• 	 60 x 60 em taban alamndan daha bUyUk yer kaplayacak tasarlm onerilerinde modeller 

uygun Olcekte hazlrlanmahdtr. 

Y ARISMA TAKviMi 

Ba~vuru Tarihleri 14 Kaslm 2016 -14 Arahk 2016 

On Eleme 15-17 AralIk 2016 

Finalistlerin A~lklanmasl 18 Arahk 2016 

Sergi Tarihi 26-27 Arahk 2016 

I OdUl Toreni 27 Arahk 2016 
- 



onULLER 

• 	 Yan~mada dereceye giren ogrenci ve dam~man ogretmenler Azerbaycan gezisine 
gotUriilecektir. 

• 	 Finale kalan tUm ogrenci ve dam~man ogretmenlere katlhm sertifikasl verilecektir. 
• 	 JUri, yapacagl degerlendirmede odUle laYlk proje bulamadlgt takdirde odUl 

kademelerinden herhangi birisini bo~ blrakabilir. 
• 	 JUri degerlendirme sonu~lanm i~eren rapor yan~ma sekretaryasmdan temin edilebilir. 
• 	 Yan~maya katllanlar bu ~artnamede belirtilen ko~ullan ve jUrinin kararlanm kabul 

etmi~ olurlar. 
• 	 Sonu~lar odUl toreninde a~tklanacaktlr. 

ONEMLi BiLGiLER 

• 	 Prototip a~asmda tasanmtmzm gorsel ve i~levsel olarak anla~tlmasml saglayacak 
model yaplmma onem veriniz. 

• 	 Uriin tasanml yapan web sitelerini ineeleyiniz. 
• 	 Tasanm egitimi veren kurumlann web sitelerini inceleyiniz. 
• 	 Projenizle ilgili ] 0 dakikahk bir sunum hazlrlaymlz. 
• 	 EndUstri iiriinlerin sunu~lannda gorsel ara~lar etkili olmaktadrr. Projenizi iyi bir 

~ekiJde anlatan paftalar haztrlayabilirsiniz. Paftalar tasarrrmmzm on goriinU~, yan 
goriinU~ Ust goriinU~ ve perspektif ~izimleri kapsayan ve hangi kavramdan yola 
~lkarak tasanml tamamladlgmlzl anlatan sunum kagltlandlr. Onemli sunumlar i~in 
50x70 ve 70xl 00 em gibi Ol~Uler kullantlabilirsiniz. 

• 	 Projeler orijinal olmah ve daha once herhangi bir yan~maya katllmaml~ olmahdtr. 
(Orijinal olmayan projelerin sorumlulugu proje sahipleri ve dam~man ogretmenlere 
aittir.) 



R ARASI TURK DOIVYASIUU~S~ VE KULTUR $ENliGi 
3.81t: SARlM VE BULUS DAUNDA! 

1'" . VETORK CUMHURiYEiLERi 
1\1.IL ~~ ... 


