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Giri~ 


MADDE 1- Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti ile Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik 


Hizmetleri Genel Miidiirliigu i~ birliginde iilke genelini kapsayan ve ilkokul, ortaokul ve lise 


ogrencilerinin, zararh ah~kanhklara kar~l bilinc;li bir ~ekilde yeti~melerini saglamak' sigara, 


alkol, uyu~turucu, kumar ve internet baglmhhgmm olumsuz ve ytkICl etkilerini kavratmak, 


Ye~ilay Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkmda bilgi sahibi yapmak amaclyla "Saghkh Nesil 


SaglIkh Gelecek Projesi" gerc;ekle~tirilmi~ olup, bu proje kapsammda taraflar ~aglda 


belirtilen gorev ve sorumluluklan yerine getirmekle yiikiimliidiirler. 


i~ bu Protokolde Y e~ilay ve MEB Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigu, 
"Taraflar" ~eklinde amlacaktIr. 

Projenin AmaCI 

Ulkemizde baglmhhk olgusu gerek istatistiki aC;ldan gerekse giinlUk hayatta giderek 

risk olu~turan bir konu haline gelmi~tir. insanm beden ve ruh saglIgl iizerinde sebep oldugu 

yIklCl etkilerin yam Slra, beraberinde getirdigi toplumsal sorunlar nedeniyle, sigara, alkol ve 

madde baglmhhgl c;aglmlzm en onemli saglIk problemleri arasmda yer almaktadu. Son 

yIllarda giindemimize giren ve hakkmda giderek daha c;ok bilimsel ar~tlrma ve tartl~ma 

yapllan teknoloji baglmhhgt ise konuya kamuoyunun dikkatinin c;ekilmesi adma iizerinde 

daha c;ok c;all~llmasl gereken yeni bir sorun olarak kar~lmlza C;lkmaktadu. 

Bu proje ile c;ocuk ve genc;lerin daha gUvenli ve saghkh bir hayat siirdiirmelerine 

katkIda bulunmak amaclyla, yeni neslin bagtmhhklarla ilgili bilinc; diizeylerini arttIrmak 

hedeflenmektedir. 

Ye~ilay ve Mill! Egitim Bakan11gmca "ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerinin, zararh 

ah~kanhklara kar~l bilinc;li bir ~ekilde yeti~melerini saglamak; sigara, alkol, uyu~turucu, 

kumar ve internet baglmhhgmm olumsuz ve ytkICl etkilerini kavratmak, Ye~ilay Cemiyeti'nin 

faaliyetleri hakkmda bilgi sahibi yapmak" Saghkh Nesil SaglIkh Gelecek Projemizin amacml 

ol~turmaktadu. 
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y e~ilay tarafmdan "Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Projesi" kapsarnmda, her yll 

ilkoku1, ortaokul ve liseler arasmda baglmhhk konulu afi~, resim, karikatiir, kompozisyon, ~iir 

ve klsa video kategori1erinde bir yan~ma diizen1enmektedir. 2011 yllmdan bu yana istanbul 

genelinde, istanbul il Milli Egitim Mtidiirltiguy1e birlikte diizenlenen bu yan~ma, 2015 

yllmdan bu yana Ye~ilay ~ubeleri ve ~ube1erin bu1unduklarl illerdeki milli egitim 

mtidiirltikleri He i~ birliginde uygulanmakta ve yaygmla~maktadlr. 

2014 yllmda 10, 2015 Yllmda 13 ve 2016 yllmda 24 Ye~ilay ~ubesi "8aghkh Nesil 

Saghkll Gelecek" yarl~masml uygularnl~tIr. 2016-2017 yllmda ise gewekle~tirilen protokol ile 

tilke genelinde tUm illerde uygularnaya geyirilecektir. 

Ama-; 

MADDE 2- Bu protokol; Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Mtidiirltigu ve Ttirkiye Y e~i1ay Cemiyetinin arnaylarl dogrultusunda ogrencilerde sosyal, 

ktiltiirel, sanatsal ilgi alanlarl olu~turmaya yonelik faaliyetler neticesinde ki~isel geli~im1erine . 

ve ogrenci kultibti ile toplum hizmeti yall~malarma katkI saglarnak arnacly1a toplum hizmeti 

isteginde bulunan Tiirkiye Y e~ilay Cemiyeti ile Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Mtidiirltigu arasmdaki yall~malarm usul ve esaslarml 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 3- Bu protokol, Milll Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Mtidiirltigti ile ba~ta madde baglmhhgl olmak tizere her ttirlti olumsuz ah~kanhklarla 

mticadeleyi kendisine arnay edinmi~ olan Tiirkiye Y e~ilay Cemiyeti arasmda, i.ilke genelindeki 

okullarlmlzda geryekle~tirilecek olan "Saghkll Nesil Saghkll Gelecek Projesi" kapsarnmda 

yapdacak i~ birligi ve dtizenlenecek etkinliklerdeki bilgi payla~lml ve koordinasyonun usul ve 

esaslarmt kapsar. 

Dayanak 

a) 1739 saYlh Milli Egitim Temel Kanunu, 

b) Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti Ttiztigu 3. Maddesinde yer alan; "Demegin arnaCl, 

yurdumuzda ahlaki ve ktiltiirel bir kalktnma atmosferi iyinde iyki, uyu~turucu ve 

sigara baglmhhgl gibi toplum ve genyligin beden ve ruh saghgIlli tahrip eden 
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bagllllhhklarm yanmda, kumar, fuhu~, internet ve ekran baglmhhgl gibi geny1ige ve 

topluma zarar veren biitlin zararh ah~kanlikiaria miicadele etmek, milll kiiltiiriine bagh 

nesmer yeti~tirmek amaCI ile kuruImu~tur. 'iyki, uyu~turucu madde sigara tiiketimini 

ve diger kotU ah~kanhklan, deviet organlan ve sivil topium kuruIu~Iarl ile de i~ ve 

goniil birligi yaparak asgariye indirmektir" hiikmiine dayanIlarak hazlrlanml~tlf. 

Taraflar 


MADDE 4- Bu protokoliin taraflan; Milli Egitirn Bakanhgl ve Tiirk Ye~ilay Cemiyeti'dir. 


Taraflann her tiirlii tebligat ve haberle~me adresleri a~aglda belirtilmi~tir. 


Adres degi~iklikleri, diger taraflara yaz1l1 olarak bildirilmedigi miiddetye bu adreslere 


yapllacak tebligatlar, geyerli tebligatm tUm sonuylanru dogurur. 


a) 	 Milli Egitim Bakanllgl Ozel Egitirn ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigii: 

Be~evler MEB Kampiisii A Blok Be~evler/ANKARA Telefon: 0 312 212 76 14-15 

BeIgegeyer: 0 312 213 13 56 

b) 	 Tiirk Ye~ilay Cemiyeti: 

Sepetyiler Kasn- Kennedy Cad. No: 3 Saraybumu, Fatih / iSTANBUL 

Santral Numarasl: +90 (212) 527 1683 Belgegeyer: +90 (212) 522 8463 

KIsaltmalar ve Tammlar 

MADDE 5- Bu protokolde geyen; 

MEB : Milli Egitim Bakanhglru, 

Genel Miidiirliik : Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigiinii, 

Cemiyet : Tiirkiye Y e~ilay Cemiyetini 

Miidiirliikler :il-tIye Milli Egitirn Miidiirliigiinii 

$ubeler :Tiirkiye Y e~ilay Cemiyeti $ubelerini 

Kuliip : Y e~ilay Kuliibiinii 

Protokol : Mill! Egitim Bakanllgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Miidiirliigu ve Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti arasmda "Saghkll Nesil, 

Sagbkll Gelecek Projesi" i~ birligi protokolii 

Yiiriitme Kurulu :Taraflann en az birer temsilcilerinden olu~an kurulu, 

ifade eder. 
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Yiikiimliiliikler 

MADDE6

6.1. MiDi Egitim Bakanbgl'mn Yiikiimliiliikleri: 

6.1.1. Genel Miidfuliik, illerde gerc;ekle~tirilecek yan~malarda; Miidfuliikler araclhglyla 

programm organizasyonundan sorumlu olacaktrr. 

6.1.2. Genel Miidfuliik, "Saghkll Nesil Saghkll Gelecek Projesi" kapsammda 

gerc;ekle~tirilecek yarl~manm tUm il ve ilc;elerde uygulanacagl konusunda Miidfuliiklere 

bilgilendirme ve program yazlsl gondererek, proje ve uygulama sfueci hakkmda bilgilendirme 

saglayacaktlr. 

6.1.3. Genel Miidiirliik Miidiirliikler araclhglyla yarl~manm okullara duyurusunun 

yapllmaslm ve Y e~ilay tarafmdan gonderilen bro~iir/a:fi~ vb. tamtlm materyallerinin okullara 

ul~t1fllmasml saglayacaktlr. 

6.1.4. Genel Miidfuliikc;e, MEB'e bagh rum okullarda ogrencilerin "Saghkll Nesil Saghkh 

Gelecek Projesi" kapsammda gerc;ekle~tirilecek yan~maya katlhmlarlmn saglanmasl, 

okullarda eserlerin toplanmasl ve ogretmenlerden olu~an komisyonlarca degerlendirilen 

eserlerden edebi ve gorsel kategoride birincilerin sec;ilerek ilc;e Milli Egitim Miidfuliiklerine 

gonderilmesini organize ve koordine edecektir. 

6.1.5. ilc;e Milli Egitim Miidiirliikleri yarl~ma ic;in bir komisyon belirleyerek ilc;ede yarl~ma 

kategorilerine gore birinci sec;ilen eserleri il Milli Egitim Miidiirliigune gonderecektir. 

6.1.6. il Milli Egitim Miidfuliiklerince bir komisyon kurularak ilc;elerden gelen eserler 

degerlendirilecek ve her kategoriden Hin ilkokul-ortaokul ve lise birincileri ile ba~an odiilii 

alacak ki~iler sec;ilecektir. 

6.1.7. Ba~vuru1arm objektif ve saghkh degerlendirilebilmesi ic;in olu~turulacak komisyonda 

MEB'in gorevlendirdigi uzman ogretmenler ve Cemiyet tarafmdan gorevlendirilecek 2 

Ye~ilay temsilcisinden olu~an 7 ki~ilik bir sec;ici kurul olu~turulacaktlr. 

6.1.8. 11 Milli Egitim Miidfuliiklerince odiil almaya hak kazanan ogrencilerin okullarmdan ve 

ailelerinden izleyicilerin de yer aldlgl bir odiil tOreni diizenlenecektir. Torende odiiller, 

Ye~i1ay ~ubesini ve Milli Egitim Miidfuliigiinii temsilen protokolde yer alan ki~iler tarafmdan 

sahiplerine sunulacaktlr. Odiil toreni ile ilgili organizasyonlarda il Milli Egitim Miidiirliikleri 

sorumlu olacak ve Ye~ilay ~ubesinin bulundugu illerde ~ubeler il Miidfuliiklerine destek 

saglayacaktlr. 

6.1.9. illerde diizenlenecek odiil torenlerinde ogrencilere ve ogretmenlere plaket, ba~an 

belgesi vb. 11 Milli Egitim Miidiirliiklerince diizenlenecektir. 
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6.1.10. "Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Projesi" kapsammda istanbul'da geryekle~tirilecek 

biiyiik odiil tOrenine il birincilerini yeti~tiren ogretmenlerin katlhml iyin MEB gorevlendirme 

yazlsl yazacaktrr. 

6.2. Ye~ilaY'1D Gorev ve YiikiimUiUikleri 

6.2.1. "Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Projesi" iyerik ve gorsellerinin tasanmlannm 

hazlrlanmasl ve baslml Y e~i1ay tarafindan geryekle~tirilecektir. 

6.2.2. Ye~ilay, "SaglIkh Nesil Saghkh Gelecek Projesi" kapsammda da tUm illerdeki milli 

egitim il ve ilye miidiirliiklerine sanal Sllllf araclhgl He egitimler diizenleyerek proje hakkmda 

bilgilenmelerini saglayacaktIr. Sanal egitimlerde ses, goriintii ve dosya payl~lIlllllln yanl Slra 

egitim srrasmda som cevap yazma kolayhgl ile sohbet ozelliginin de olmasl nedeniyle, ekstra 

bir yaz1hm ihtiyaci olmadan egitimlere ki~iler interaktif olarak katdabileceklerdir. 

6.2.3. Ye~ilay ~ubelerinin bulundugu illerde, ~ubeler yan~ma organizasyonunda it Milli 

Egitim Miidiirliiklerine destek olacaktIr. 

6.2.4. illerde gergekle~tirilecek odiil torenlerinde il birincilerinin odiilleri Y e~ilay tarafindan 

finanse edilecek olup, b~an odiilleri iyin il Milli Egitim Miidiirliikleri ve Ye~i1ay 

~ubelerince, ogrencilerin sanatsal ve kiiltiirel etkinliklere katIhmlarllll saglayacak tiirde 

gerekli i~ birliklerini saglayarak ge~itli sosyal ve kiiltiirel imkanlar sunmalan istenmektedir. 

(Om: Belediyenin spor komplekslerinde 6 ay iicretsiz tenis kursu, miize kart hediyesi, yaz 

kampl, kitap hediye edilmesi). 

6.2.5. Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Projesi kapsammda illerde diizenlenen odiil toreni 

sonraSI illerde dereceye giren ve birincilik odiilii alan ogrenciler iyin istanbul'da Ye~ilay 

Genel Merkezinde biiyiik odiil tOreni geryekle~tirilecektir. Bu organizasyonu Y e~ilay Genel 

Merkezi organize edecek ve MEB Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigii 

gerekli destegi saglayacaktrr. 

6.2.6. "Saghkll Nesil Saghkll Gelecek Projesi" kapsammda istanbul' da geryekle~tirilecek 

biiyiik odiil toreninde ogrencilere verilecek odiiller Ye~ilay tarafmdan finanse edilecektir. 

6.2.7. "Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Projesi" kapsammda istanbul'da geryekle~tirilecek 

biiyiik odiil torenine kattlacak ogretmenlerin, ogrencilerin ve velilerinin yol ve konaklama 

iicretleri Y e~ilay tarafmdan kar~danacakttr. 

6.2.8. Ye~ilay tarafindan, proje siiresince planlanan faaliyetlerin uygulanmasl, projenin 

hedeflerine ula~tllp ula~tlmadlgmm analiz edilmesi ve proje He ilgili gorsellerin 

sergilenmesini saglayacak bir sonuy rapom yazllacak ve dereceye giren eserlerin yer aldlgl bir 

katalog olu~turulacaktlr. 

6 



Yuriitme ve <;e~itli Hukumler 

Yurutme 

MADDE 7- Bu protokolde yer alan i§ ve i§lemler Mill! Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Mudiirlugu ve Tiirkiye Ye§ilay Cemiyeti tarafmdan yiiriitiiliir. 

Yurutme Kurulu 

MADDE8

8.1.Yiiriitme Kurulu taraflardan en az birer temsilcinin katlllmi ile olu§ur. 


8.2.Kurul yllda bir kez toplanu. Koordinesi Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik 


Hizmetleri Genel Mtidtirltigu tarafindan yapIlu. 


8.3.Toplanhlar Ytirutme Kurulunun belirledigi tarihlerde yapllu. 


MADDE 9- Bu protokoliin uygulanmasmdan dogacak uyu§mazhklarda Turkiye Ye§ilay 


Cemiyeti ve MEB Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mudurlugti kaf§Ihkh gOrU§erek 


yoziim yoluna gidecektir. Taraflardan biri Protokolde degi§iklik onerdigi takdirde, bu 


onerisini yazdI olarak kar§l tarafa bildirir. Protokol degi§iklikleri MEB Ozel Egitim ve 


Rehberlik Hizmetleri Genel Mtidiirliigu ve Ye§ilay tarafmdan kar§lhkh olarak geryekle~tirilir. 


Protokol Suresi 

MADDE 10

10.1.i~bu Protokol24/11120 16 tarihinde imzalanarak yiiriirluge girer. 

Son Hukumler 

MADDE H-

ILl. i§bu sozle§menin herhangi bir htikmiiniin geyersiz olmasl veya uygulamasmm hukuki, 

idari veya fiili bir sebeple mUmkiin olmamasl, sozle§menin tamammm geyersiz veya 

hukiimsuz oldugu anlamma gelmez. Taraflar i§bu geyersiz veya uygulanamaz hiikmiin yerine 

yeni bir duzenleme getirebilirler. 

H.2.Taraflar, i§bu sozle~me nedeniyle birbirleri hakkmda ogrendikleri tum bilgi ve belgelerin 

gizli bilgi oldugunu, bunlan 3. ki§ilere aylklamayacaklanm, if§a etmeyeceklerini, 

personellerinin de buna uyacagml kabul, beyan ve taahhut ederler. Sozle~me sone erse de bu 

htlkiim, siiresiz geyerlidir. 
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, 

11 ana mad de ve 8 sayfadan olu~an i~bu s5zle~me 24/11/2016 tarihinde, taraflann ortak nzasl 

ile 2 asll ntisha olarak imzalanml~tlr. 

Celil GUNGOR Sav~YILMAZ 

Milli Egitim Bakanhgl Tiirkiye Y e~ilay Cemiyeti 

Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mtidfuii Genel Mtidfuii 
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T.C. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MiidiirlUgu 


Sayl : 10096465-31O-E.13594917 01.12.2016 
Konu : Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Y an~masl 

Tiirkiye Y e~ilay Cemiyeti He Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Miidiirliigu i~ birliginde ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerinin zararh 
ah~kanhklara kar~l bilinyli bir ~ekilde yeti~melerini; sigara, alkol, uyu~turucu, kumar ve 
internet baglmhhgmm olumsuz ve YlklCl etkilerini kavramalanm ve Ye~ilay Cemiyeti'nin 
faaliyetleri hakkmda bilgi sahibi olmalanm saglamak amaclyla "Saghkh Nesil Saghkh 
Gelecek Projesi" geryekle~tirilmi~ olup bu proje kapsammda Ek-l protokol imzalanml~tlr. 
Protokol kapsammda Tiirkiye yapmda "Baglmhhk" konulu bir yan~ma diizenlenmesi 
planlanmaktadlr. Y an~maya Bakanhglmlza bagh resmi ve ozel okullann ilkokul, ortaokul ve 
lise kademelerinde egitim goren tUm ogrenciler ba~vurabileceklerdir. 

Bu kapsamda soz konusu yan~manm Milli Egitim Temel Kanunu ile TUrk Milli 
Egitiminin Genel Amaylarma uygun olarak ilgili yasal diizenlemeler ve Ek-2 yan~ma 
kIlavuzunda belirtilen ilke, esas ve amaylara aykmhk te~ldl etmeyecek ~ekilde ilgili okul 
mUdiirliikleri, il/ilye milli egitim miiditrliikleri tarafmdan geryekle~tirilmesi hususunda, 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Seyfettin TORAMAN 

Bakan a. 


Genel Miidiir V. 


EKLER 
1- Protokol Metni 
2- Y an~ma Kllavuzu 

DAGITIM 
BPlam 

MEB Be~evlerKampusli A Blok 
Be~evler/ANK..'\RA 

Elektronik Ag: www.meb.goY.tr 
e-posta:aslihau.ilhan@meb.gov.tr 

AYflnt!11 bilgi iyin: Ashhan iLHAN 
Milli Egitim Uzmall Yardmlclsl 
Tel: (0312) 413 3007 
Faks: (0312) 213 13 56 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 02e3-c68b-3241-82df-9802 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
http:www.meb.goY.tr


SAGLIKLI NESiL SAGLIKLI 

GELECEK YARI~MASI 
YARI~MA KILA VUZU 



1. 	 YARI~MANIN AMACI 

Bu yan~ma ile yocuk ve genylerin zararh ah~kanhklara kar~l bilinyli bit ~ekilde 
yeti~melerini; sigara, alkol, uyu,~turucu, kumar ve teknoloji baglmhhgmm olumsuz ve 
YlklCl etkilerini kavramalanm saglayarak daha giivenli ve saghkh bir hayat siirmelerine 
katloda bulunmak ve yeni neslin baglmbhklarla ilgili biliny diizeylerini arttIrmak 
amaylanmaktadIr. 

2. 	 YARI~MANIN KONUSU VE ~EKLi 

• 	 y arl~manm konusu "baglmhhk" olup, yan~ma, ilkokul, ortaokul ve lise 
kademelerinde egitim goren ogrenciler tarafmdan gorsel ve edebi kategorilerde 
hazlrlanan eserler arasmda yapllacaktlr. 

• 	 y arl~maya, gorse 1 kategoride afi~, resim, karikatiir veya kIsa video alanlanndan; edebi 
kategoride ise kompozisyon, ~iir, hikaye, deneme veya am alanlanndan sadece 
birinden katIllm yapliabilecektir. 

• 	 Ogrenciler eserlerini ogrencisi olduklan okul miidtirliikierine 3. Maddede belirtilen 
takvim dahilinde teslim edeceklerdir. 

• 	 ilk degerlendirme okullarda kurulacak komisyonlar araclh~yIa yapdarak gorsel ve 
edebi kategorilerde okul birincileri seyilecektir. Okul birincisi seyilen eserler okul 
miidiirliigiince ilye milli egitim miidiirliigiine gonderilecektir. 

• 	 ikinci degerlendirme ilye Milli Egitim MiidtirIiiklerinde oIu~turulacak komisyoniar 
tarafmdan yapllarak her bir kademe iyin (ilkokul, ortaokul ve lise) gorsel ve edebi 
kategorilerde ilye birincileri seyilecektir. ilye birincisi seyilen eserler ilye Milli Egitim 
Miidiirliigu tarafmdan 11 Milli Egitim Miidiirliigu'ne gonderilecektir. 

• 	 Uyiincii degerlendirme il Milli Egitim Miidtirliikierinde oIu~turulacak bir komisyon He 
yapIlarak her bir kademe iyin (ilkokul, ortaokul ve lise) gorsel ve edebi kategorilerde il 
birincileri seyilecektir. il birincisi olan eserler il Milli Egitim MiidtirIiigu tarafindan 
Tiirkiye Ye~i1ay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetyiler Kasn Kennedy Cad. No:3 
Sarayburnu FatihliSTANBUL adresine gonderilecektir. 

• 	 Dordiincii degerlendirme Ttirkiye Ye~i1ay Cemiyeti Gene1 Merkezinde Ye~ilay ve 
Milli Egitim Bakanllgl temsilcilerinden oIu~turulacak bir komisyonca yapIlarak iilke 
yapmda kademelere gore birincilik, ikincilik ve iiyiinciiliik alan eserler belirlenecektir. 

3. 	 YARI~MA TAKViMi 

Okullara Ba~vuru Tarihleri: 05/12/2016 - 1310112017 
Okullarm Birinci Se~tigi Eserleri il~e Milli Egitim Miidiirliiklerine Son Teslim 
Tarihi: 20101/2017 
il~e Birincilerinin Se~ilme Tarihleri: 20101/2017 - 17/02/2017 



iI~e Komisyonunun iI~e Birincisi Eserleri il Milli Egitim Miidiirliiklerine Son 
Teslim Tarihi: 22/02/2017 
il Birincilerinin Se~ilme Tarihleri: 27/0212017 - 10/0312017 
it Birincisi Eserlerin Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti GenelMerkezine Teslim Tarihi: 
15/03/2017 
Dike ~aplDda Dereceye Giren Eserlerin BelirlenlDe Tarihleri: 20/03/2017 
2110412017 
Yan~ma Sonu~lannlD A~lklanmasl ve Biiyiik Odiil Toreni: 05/05/2017 

4. 	 BA~VURU 

a. 	 Genel ~artlar 
• 	 y an~maya Milli Egitim BakanhgI'na bagh resmi ve ozel kurumlarda ogrenim 

goren ogrenciler b~vurabilecektir. 
• 	 y an~maya katllan eserin daha once herhangi bir yan~mada odiil almaml~ ya da 

yaymlanmaml~ olmasl gerekmektedir. 
• 	 y an~maya katlhmlar bireysel olacaktlr. Grup, slmf, okul vb. adma yapllan 

b~vurular geversiz saYllacakttr. 
• 	 Yan~maya bu kIlavuzun 3. maddesinde yer alan yan~ma takviminde belirtilen 

tarihler dl~mda yapllan b~vurular geversiz saYllacaktlr. 
• 	 Yarl~maya katIlacak eserlerin Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel 

Kanunu, Turk Milli Egitimi temel amavlan, genel ahlak, toplumsal huzur ve Tfuk 
aile yaplsma uygun olmasl gerekmektedir. Bu ~artlan saglamadlgl belirlenen 
eserler degerlendirme dl~mda blraktlacaktlr. 

• 	 Kauhmellar iki kategoride de b~vuru yapabileceklerdir. Gorsel ve edebi 
kategorilerin her birine en fazla bir eserle b~vuru yapllabilecektir. 

• 	 Eserler dereceye girip girmedigine bakllmakslzm yarl~maelya iade edilmeyecek ve 
teslim tarihinden itibaren eserlerin tUm imtiyazl Turkiye Y e~ilay Cemiyeti'ne 
geveeektir. Yarl~maya katllan eserler Turkiye Ye~ilay Cemiyeti tarafmdan 
muhafaza edileeektir. 

• 	 Tfukiye Y e~ilay Cemiyeti, odiil alan ve' sergilenmeye deger bulunan eserleri afi~, 
katalog, bro~ur, kitapvtk vb. her tUriu tamtlm malzemesi olarak kullanma hakkma 
sahip olacak; eserlerin ba~ka yerlerden kopyalanmasl durumunda odiilun iptali 
gewekle~tirileeektir. 

h. 	 Gorsel Kategori Alam Ozel ~artlan 
Gorsel kategorideki eserler baglmhhk konulu afi~, resim, karikatUr veya klsa 

video alanlarmda olaeakur. 

• 	 Resim: Gorsel kategoriye resim alamnda kaulaeak olan eserler 35x50 em 
boyutunda resim kagldt, fon kagldl veya tuval uzerine serbest teknikte 
yapilabileeektir. Resimler paspartu yapllarak iki karton mukavva arasmda 
gonderileeektir. Eserler, odiil toreninde sergileneceginden, paspartu yaptlmayan ve 
herhangi bir nedenle nakliye srrasmda hasar goren eserler yarl~maya dahi1 
edilmeyecektir. Resimlerin on yuziinde kesinlikle herhangi bir Yazl, bilgi vb. 
olmayaeakttr. Arka yiizUne ise ogrencinin; 



Adl-soyadl, 

Slmfl ve Okulu 

ilgesi ve iii 

A91k Adresi 

Telefon Numarasl, 

Velinin Adl-Soyadl 

Velinin Telefon Numarasl 

Ogretmenin Adl-Soyadl 

Ogretmenin Telefon Numarasl 


eksiksiz bir ~ekilde yazllacaktrr. Bu bilgiler esere zarar vermeyeeek bir kalemle 
yazIlmalldlr. 

• 	 Karikatiir: Gorsel kategoriye karikarur alamnda katllaeak olan eserler 35x50 
0l9usundeki kaglda serbest teknikte eUe 9izilmi~ eserler olaeaktlr. Karikatiirler 
paspartu yapllarak iki karton mukavva arasmda gonderileeektir. Eserler, odill 
tOreninde sergileneeeginden, paspartu yapllmayan ve herhangi bir nedenle nakIiye 
sIrasmda hasar goren eserler yarl~maya dahil edilmeyeeektir. Karikatiirlerin on 
yiiziinde kesinlikle herhangi bir yazl, bilgi vb. olmayaeaktlr. Arka yiiziine ise 
ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

SlmfI ve Okulu 

ilgesi ve iii 

A9lk Adresi 

Telefon Numarasl, 

Velinin Adl-Soyadl 

Velinin T elefon Numarasl 

Ogretmenin Adl-Soyadl 

Ogretmenin Telefon Numarasl 


eksiksiz bir ~ekilde yazllacaktIr. Bu bilgiler esere zarar vermeyeeek bir kalemle 
yazdmahdlr. 

• 	 Afi~: Gorsel kategoriye afi~ alamnda katIlaeak olan eserler 50x70 em boyutunda 
olaeak ve bilgisayar ortammda serb est teknikle hazrrlanaeaktrr. Eserler, mukavva, 
kontrplak vb. zemin uzerine yapI~tmlml~ ve kenarslz olarak hazlrlamp iki karton 
mukavva arasmda gonderileeektir. Eserler, odill tOreninde sergileneeeginden, 
mukavva, kontraplak vb. zemin iizerine yapl~tlfllma1m~ ve herhangi bir nedenle 
nakliye slrasmda hasar goren eserler yan~maya dahll edilmeyeeektir. Afi~lerin on 
yiiziinde herhangi hir yazl, bilgi vb. olmayaeaktlr. Arka yiiziine ise ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

SmlfI ve Okulu 

i1geSi ve iii 

ApkAdresi 




Telefon Numarasl, 

Velinin Adl-Soyadl 

Velinin Telefon Numarasl 

Ogretrnenin Adt -Soyadt 

Ogretmenin Telefon Numarasl 


eksiksiz bir ~ekilde yaztlacaktrr. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle 
yazllmahdlr. 

• 	 KIsa Video: Video, azami 140 saniye uzunlugunda ve sosyal medyada 
yaymlanabilecek ~ekilde yekilecektir. Sakmcah ve zararh ifadeler iyeren, genel 
ahlak kurallarma uymayan, hakaret iyeren, siyasi amaylara hizmet eden ve frrma 
adl kullanan eserler yarl~ma dl~l kalacaktlr. Videoda yekilen gortintiiler herhangi 
bir yerden almtl olmamahdtr. Bu maddede yer alan kriterlere ve genel ~artlara 
uymadlgl tespit edilen videolar degerlendirme dl~l blraktlacaktlr. <::ekim teknigi 
serbesttir. Videolarm gosterime uygun resim ve ses kalitesi ta~rrnasl 

gerekmektedir. Teknik kalite du~tiklugu sebebiyle anla~llmayan videolar 
degerlendirme dl~l brrakIlacaktrr. <::ekilen videolar USB bellek veya CDIDVD 
ortammda zarf iyinde teslim edilecektir. Zarfm ustiine ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

Slmfl ve Okulu 

ilyesi ve iii 

Aylk Adresi 

T elefon Numarasl, 

Ve1inin Adl-Soyadl 

Velinin Te1efon Numarasl 

Ogretmenin Adl-Soyadl 

Ogretrnenin Telefon Numarasl 


eksiksiz bir ~eki1de yaztlacaktlr. 

c. 	 Edebi Kategori Alam Ozel ~artlan 
• 	 ~iir: Eserler, hece veya serbest olyuyle, A4 kaglda, "Times New Roman" yazl 

karakteri, 11 punto ebadl ve tek satrr arahgmda Turkye dil bilgisi kurallarma 
uygun olarak yaZ11acaktrr. ~iir yazllrrken hiybir yerden ahntl yapllmayacak, ~iir 

tamamen ozgiin olacak ve bir sayfaYl geymeyecektir. ~iirin yazlldlgI A4 kagldm 
arka yi.izi.ine ogrencinin; 

Adt-soyadl, 

Smlfl ve Okulu 

iIyesi ve iii 

AylkAdresi 

Telefon Numarasl, 

Ve1inin Adl-Soyadl 


Velinin Telefon Numarasl 




Ogretmenin Adl-Soyadl 
Ogretmenin Telefon Numarasl 

eksiksiz bir ~ekilde YazIlacaktu. Bu bilgiler on yiizde yer alan ~iirin okunmaslID 
engellemeyecek bir kalemle yazilmahdlr. 

• 	 Kompozisyon, Makale, Oykii, Deneme, Am: Eserler, A4 kaglda, "Times New 
Roman" yaZl karakteri, 12 punto ebadl ve tek saur arahgmda Tiirkye dil bilgisi 
kurallarma uygun olarak yaztlacaktlr. Eserler yazlhrken hiybir yerden almu 
yapllmayacaktu. Eserler tamamen ozgiin olacak ve 4 (dort) sayfaYl geymeyecek 
~ekilde tek yiize yazllacaktlr. Her sayfaya "1,2,3, .." ~ek1inde sayfa numarasl 
verilecektir. Eserin tamamlandlgl son sayfanm arka yiiziine ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

Smlfl ve Okulu 

ilyesi ve iii 

AylkAdresi 

Telefon Numarasl, 

Velinin Adl-Soyadl 

Velinin Telefon Numarasl 

Ogretmenin Adl-SOyadl 

Ogretmenin Telefon Numarasl 


eksiksiz bir ~ekilde yazIlacaktlr. 

5. 	 DEGERLENDiRME VE ODirL TORENLERi 

a. 	 Okul Degerlendirmeleri 

Okul degerlendirmeleri okul miidiirliigu tarafmdan kurulacak en az iiy ki~iden 

olu~an bir komisyonca yapIlacaktlr. Komisyonda en az 1 (bir) resim ve 1 (bir) Tiirkye 
veya Edebiyat ogretmeni ogretmeni bulunacaktu. Komisyonca okul birincisi seyilen 
eserler okul miidiirliigu tarafmdan 3. Maddede belirtilen takvim dahilinde ek-l formu 
doldurularak resmi yollarla ilye Milli Egitim Miidiirliigu'ne gonderilecektir. Eserlerin 
hasar gormeden ilye Milli Egitim Miidiirliigii'ne gonderilmesinden okul miidiirliigu 
sorumludur. 

b. 	 i1tre Degerlendirmeleri 

ilye degerlendirmeleri ilye Milli Egitim Miidiirliigii tarafmdan kurulacak en az iiy 
ki~iden olll:~an bir komisyonca yapIlacaktu. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim ve 1 
(bir) Tiirkye veya Edebiyat ogretmeni bulunacaktu. iltre degerlendirmelerinde gorsel 
ve edebi kategorilerde ayn ayrl olmak iizere ilkokul, ortaokul ve lise birincileri 
belirlenecektir. Komisyonca i1ye birincisi seyilen eserler iIye Milli Egitim 
MUdiirlugu tarafmdan 3. Maddede belirtilen takvim dahilinde ek-2 form doldurularak 
il Milli Egitim Mudiirlugu'ne gonderilecektir. Eserlerin hasar gormeden 11 Milli 
Egitim Mudurlugu'ne gonderilmesinden !lye Milli Egitim MudiirlUgu sorumludur. 

c. 	 il Degerlendirmeleri 



il degerlendirmeleri il Milli Egitim Mudiirlugil tarafmdan kurulacak komisyonca 
yapllacaktrr. Komisyonlar 5'i il milli egitim 2'si Ye~ilay temsilcisi olmak uzere 
toplam 7 ki~iden olu~acaktIr. Ye~ilay'm ~ubesi olmayan illerde komisyonun tamaml il 
milli egitim temsilcilerinden olu~acaktrr. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim ve 1 (bir) 
Tiirkc;e veya Edebiyat ogretmeni bulunacaktIr. il degerlendirmelerinde gorsel ve 
edebi kategorilerde ayn ayrl olmak iizere ilkokul, ortaokul ve lise birincileri 
belirlenecektir. Komisyonca il birincisi sec;ilen eserler i1 Milli Egitim Mudiirlugu 
tarafmdan 3. Maddede belirtilen takvim dahilinde Turkiye Y e~ilay Cemiyeti Genel 
Merkezi'ne gonderilecektir. Eserlerin hasar gormeden Tfukiye Ye~ilay Cemiyeti 
Genel Merkezi Sepetc;iler Kasn Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu FatihfiSTANBUL 
adresine gonderilmesinden 11 Milli Egitim MudurlUgu sorumludur. 

d. 	 Genel Degerlendirme 

Genel degerlendirme Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti Genel Merkezi'nde 5'i Milli Egitim 
Bakanhgl 2'si Ye~ilay temsilcisi olmak uzere toplam 7 ki~iden olu~acak bir jUri 
tarafindan yapdacaktlr. Jiiri, il birincileri arasmdan gorsel ve edebi kategorilerde 
Tiirkiye birinci, ikinci ve uc;fincUlerini belirleyecektir. 

e. 	 Odiil Torenleri 
• il degerlendirmeleri tamamlandIktan sonra il birincilerine odUl verilmek uzere il 

Milli Egitim MudiirlUklerince odUl almaya hak kazanan ogrencilerin 
okullarmdan ve ailelerinden izleyicilerin de yer aldlgl bir odUl tOreni 
duzenlenecektir. Torende odulIer, Ye~ilay ~ubesini ve Milli Egitim 
MudiirlugUnu temsilen protokolde yer alan ki~iler tarafmdan sahiplerine 
sunulacaktlr. OdUl tOreni ile ilgili organizasyonlarda i1 Milli Egitim 
Mudiirliikleri sorumlu olacak ve Ye~ilay ~ubesinin bulundugu illerde ~ubeler 11 
Mudiirliiklerine destek saglayacaktlr. 

• 	 Genel Degerlendirme yapddlktan sonra 05.05.2017 tarihinde istanbul'da buyiik 
odiil tOreni duzenlenecektir. Buyiik odiil tOrenine il birincisi ogrenci, ogrenci 
velisi ve ogrencinin eser gonderdigi alanm bran~ ogretmeni katIlacaktrr. Bran~ 
ogretmeninin olmadlgl durumlarda odUl torenine ogrencinin smlf ogretmeni 
katllacaktlr. 

6. 	 ODULLER 

il birincilerine il odiil tOrenlerinde 500 TL odiil verilecektir. DIke genelinde 
eserlerin degerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci gelen 
katlhmcllara 5.000 TL, ikinci gelen katIhmcdara 3.000 TL, uC;fincu gelen 
katlhmcdara ise 1.500 TL odiil verilecektir. Okul ve ilc;e birincilerine herhangi bir 
odiil verilmeyecektir. 

7. 	 TELiF 

• 	 Eserler dereceye gmp girmedigine bak11makslZIn yar1~maclya iade 
edilmeyecek ve teslim tarihinden itibaren eserlerin tUm imtiyazI Tiirkiye 



Ye§ilay Cemiyeti'ne geyecektir. Yan~maya kattlan eserler TUrkiye Ye§ilay 
Cemiyeti tarafindan muhafaza edilecektir. 

• 	 TUrkiye Ye§ilay Cemiyeti, odUl alan ve sergilenmeye deger buhman eserleri 
afi§, katalog, bro§Ur, kitapylk vb. her tUrlU tamtlm malzemesi olarak kullanma 
hakkma sahip olacak; eserlerin ba§ka yerlerden kopyalanmasl durumunda 
odUIUn iptali geryekle§tirilecektir. 

• 	 Yarl§maya katIlan eserin daha once herhangi bir yarl§mada odUl almaml§ ya da 
yaymlanmaml§ olmasl gerekmektedir. 

• 	 Yarl§maya gonderilen eserin ahntl ve/veya yahntl olmasmdan dogabilecek her 
tUrlU yasal sorurnluluklar yan§maclya aittir. Tespit edildigi takdirde eser sahibi 
odUllendirilmi§ olsa bile odulU geri ahmr. 

• 	 Yarl§maya gonderilen eserlerdeki ozglln olmayan metin, goruntU, mUzik, vb. 
kullammlardan dogacak her tUrlu telif ve fikri hakkI ve reklam ogeleri 
yan§maclmn sorumlulugundadlr. Bu kapsamda dogacak hukuki sorumluluk 
yan§maclya aittir. 

• 	 Bu yarl~maya katllanlar yan~ma ko§ullarml kabul etmi~ saYlhrlar. Uygulama 
esaslarmda yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Ozel Egitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel MudUrlUgU'ne aittir. Yan§maya kattlanlar bu ~artlarl kabul 
etmi~ sayllrr. 

8. 	 FORMLAR 

EK-l: Okul MUdUrIUkleri Tarafindan Doldurulacak Formlar 

OKULUN GORSEL KA TEGORi . 
ADI 

Resim Afi~ Karikatiir 

f-Bc:-A,....~=VURA=--N----+---j----.--+~.-.~J_ 
OGRENCi 
SAYISI 

-----~----~--.--~-
l.OLAN 
ESER 

-  ~EBI KA1EOORJ 

sa-l1Ir IKompozisyon 
ideo 

I~ 

-

~ 

-,~~-~, 

Hikaye Deneme Am 



EK-2: i1ge Milli Egitim Mtidfultikleri Tarafmdan Doldurulacak Fonnlar 

~LC;ENiN 
ADI 

GaRSEL KATEGORi EDEBt KATEGORi 

Resim Afi~ Karikatfu Ktsa 
Video 

~iir Kompozisyon Hikaye Deneme Am 

ESER 
OONDEREN 
OKUL 
SAYISI 

1.0LAN 
ESER -. I 

-

EK-3: il Milli Egitim MtidtirlUkleri Tarafindan Doldurulacak Formlar 

~...~. " 

GORSEL KATEGORi 
"--

EDEBi KATEGORi 
-

ILIN ADI 

Resim IAfi~ Karikatfu IKlsa ~iir Kompozisyon Hikaye Deneme Am 

1 Video 
~c - "-
IL
MODuRLuau 
NE ULAl;lAN 
TOPLAM 
ESERSAYISI 

.
l.OLAN 
ESER 


