
T.e. 
MUS V ALiLiGi 


il Milli Egitim MUditrliigu 


SaYl :32026198-300-E.14149967 15.12.2016 
Konu : Titrk DUnyasl BHim Olimpiyatlan 

.......................................... KAYMAKAMLIGmA 
ilye Milli Egitim Miiditrliigu 

..................................... MUDURLUGUNE 


SanlIurfa Val1iligi tarafmdan bu ytl iiyUnciisUniin diizenlenecek olan ve admm 
Uluslararasl Titrk DUnyasl 3. Bilim ve Kiilttir Senligi olarak degi~tigi proje yan~masl 
Sanhurfa il Milli Egitim Miiditrliigunce 24-25 AralIk 2016 tarihlerinde San11urfa'da 
geryek1e~tirilecektir. 

Soz konusu proje yarl~masl ile ilgili ~artname ve onay yazlSl ekte sunulmu~tur. 
Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapilmasml ve Proje b~vurulan iyin 
www.tdbo.org adresinden 20 KaslID - 14 AralIk 2016 tarihleri arasmda ogrenci ve daru~man 
ogretmeni tarafmdan online b~vuru formu doldurularak yaptlacagl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

Milli Egitim Miiditrli 
Ek: 

1- Yazl ve ekleri (2 sayfa) 
2- Sartname (4 sayfa) 

DagltIm: 

TUm ilye Kaymakamhklanna 

TUm ilkokul ve Ortaokul MUd. 


Bu evrak giivenIi elektronik irnza ile imzalanml~t!r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden ffb4-79ad-3574-99da-c40B kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
http:www.tdbo.org


T.C. 


$ANLIURF A V ALiLiGi 

il Milli Egitim Mudiirlugu 


Sayl : 26292541-602.04-E.14095235 14.12.2016 
Konu : Tiirk Diinyasl Bilim Olimpiyatlan 

DAGITIM YERLERiNE 

Eski~ehir Valiligi tarafmdan 2 Ylldtr Tiirk Diinyasl Bilim Olimpiyatlan 
diizenlenmektedir. iki yt1ltk siireyte 4-8. slmf seviyelerindeki ogrenciler iyin duzen1enen 
"Bulu~ ve Tasanm" alanlanndan tertiplenen bilim olimpiyatlanna Tiirkiye, Kuzey Klbns 
Tiirk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Klnm, Bosna Hersek, Klrglzistan, 
Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Moldova, Tataristan, Altay, Tiirkmenistan, Ba~kurdistan ve 
Dogu Turkistan'dan ogrenciler katI1ml~lardtr. 

Bu Yll uyiincusiiniin dfizenlenecegi ve ad1ll1ll Uluslararasl Tiirk DUnyasl 3. 
Bilim ve KUltUr $enligi olarak degi~tigi proje yan~mas1ll1ll Valimiz Giingor Azim TlJNA 
himayesinde Mudiirlugumfizce 26-27 Arahk 2016 tarihlerinde yapllmasl plan1anmakta idi. 

Ancak, dfizenlenecek Uluslararasl Tiirk Dunyasl 3. Bilim ve KUltiir $enligi 
24-25 AralIk 2016 tarihine al1ll1ll1~ olup, il Makammdan alman onay i1i~ikte sunulmu~tur. 

Bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim. 

MetiniLCi 

Vali a. 


Milli Egitim MudfuU 


Ek: 
1- Valilik OnaYI (1 sayfa) 
2- $artname (4 sayfa) 

DagltIm: 

Milli Egitim Bakanllgt 

(Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudiirlugu) 

80 it Valiligine (Milli Egitim Mudurlugu) 

13 ilye Kaymakamhgma 


Ames: Hamidiye Mah. Necmettin Cevheri Cad. No:20i$ANLIURF A AynntJ.h bilgi iyin: Birgiil ZERAY V.H.K.i. 
Elektronik Ag: sanliurfa.meb.gov.tr Tel: (0414) 3188505 
e-posta: arge63@hotmai1.com Faks: (0414) 3188787 

Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalannn§tlf. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 1a75-6232-352a-85d7 -8a06 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.C. 


~ANLIURFA V ALiLIOI 

11 Milli Egitim Mudiirlugu 


SaYl : 26292541-602.04-E.14047688 13/1212016 
Konu : Tiirk Dtinyasl Bilim Olimpiyatlan 

vALiLiK MAKAMINA 

~ANLIURFA 

Eski~ehir Valiligi tarafindan 2 ytldrr Turk Dtinyasl BUim Olimpiyatlan 
duzenlenmektedir. lki Yllhk siire9te 4-8. slmf seviyelerindeki ogrenciler i9in dtizenlenen 
"Bu1u~ ve Tasanm" alanlanndan tertiplenen bilim olimpiyatlanna Tiirkiye, Kuzey KIbns 
Tiirk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kmm, Bosna Hersek, KIrgtzistan, 
Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Moldova, Tataristan, Altay, Turkmenistan, Ba~kurdistan ve 
Dogu Turkistan'dan ogrenciler kattlml~lardrr. 

Bu Yll u9tincustintin duzenlenecegi ve admm Uluslararasl Tiirk Dtinyasl 3. 
Bilim ve Kulttir ~enligi olarak degi~tigi proje yan~masmm Valimiz Gtingor Azim TUNA 
himayesinde MudiirlugUntuzce 26-27 AralIk 2016 tarihlerinde ~anlIurfa GAP Spor 
Salonu'nda gefgekle~tirirle~tirilmesi planlanmakta idi. 

Ancak, duzenlenecek Uluslararasl Tiirk Dtinyasl 3. Bilim ve KUltUr ~enligi 

24-25 AralIk 2016 tarihine almml~, Proje ~artnamesi ili~ikte sunu1mu~ olup, 
MUdiirlugUmtizce uygun gorUlmektedir. 

Makamlarmlzca da uygun gorUlmesi halinde olurlarmlza arz ederim. 

Metin iLCi 

Milli Egitim MudiirU 

Uygun gOrU~le arz ederim. 

UfukAKIL 

Vali Yardlmclsl 

OLUR 
13/12/2016 

Gungor Azim TUNA 


Vali 


Ames: Hamidiye Mah.Necmettin Cevheri Cad.No :20/l;\ANLIlJRF A Aynnt!ll bilgi iyin: Birgiil ZERAY V.H.K.t 
Elektronik Ag; sanliurfa.meb.gov.tr Tel: (0414) 3188505 
e-posta: arge63@meb.gov.tr Faks: (0414) 3188787 

Bu evrak giivenli elektronik Unza ile imzal~tll'. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9a52-2528-3331-bd26-e542 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


ULUSLARARASI TiJRK nUNYASI 3. BiLiM VE KilLTUR ~ENLiGi ~ARTNAMESi 

YARI~MANIN AMACI 

Ogrencilerin temel, sosyal ve uygulamall bilim alanlannda ~all~malar yapmaya te~vik etmek, 
mevcut bilimsel ~all~ma1ara katkI saglamak, ogrencilerin kiiltiirler arasl etkile~imlerini 

arttIrmak amaclyla bu yan~ma dfizenlenmektedir. 

Daha once Eski~ehir Valiligi tarafmdan 2 yIldIr Tiirk Diinyasl Bilim Olimpiyatlan 
dfizenlenmi~tir. 

iki yIlhk siire~te 4-8. simf seviyelerindeki ogrenciler i~in dfizenlenen "bulu~ ve tasanm" 
alanlarmdan tertiplenen bilim olimpiyatlanna Tiirkiye, Kuzey Klbns Tiirk Cumhuriyeti, 
Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kmm, Bosna Hersek, Krrglzistan, Makedonya, Kosova, 
Arnavutluk, Moldova, Tataristan, Altay, Tiirkmenistan, B~kurtistan ve Dogu Tiirkistan'dan 
ogrenciler katIlml~lardIr. 

Bu yIl u~iincUsiiniin dfizenlenecek olan yan~ma, Uluslararasl Tiirk Diinyas13. Bilim ve Killtiir 
~enligi ismiyle Mudiirlugiimfizce 24-25 AralIk 2016 tarihlerinde ~anhurfa'da 

ger~ekle~tirilecektir. 

BA~VURU KO~ULLARI 

• 	 y arl~maya Tiirkiye, KKTC, Azerbaycan, Tataristan, Ozbekistan, Tiirkmenistan, 
KrrglZistan, Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Altay, 
Moldova, Kazakistan, Ba~kurtistan, Dogu Tiirkistan, K1nm(Ukrayna)'da ogrenim 
goren 4,5,6,7 ve 8 sffilf ogrencileri kattlabilir. 

• 	 y arl~aya ogrenciler birden fazla proje ile b~vurabilir. 
• 	 Her projede bir ogrenci gorev alabilir. 
• 	 Bir projede bir dant~man ogretmen olacaktrr ve projelerde danl~man ogretmen Olmasl 

zorunludur . 
• 	 y an~maya online b~vuru formu doldurularak ba~vurulacaktrr. Proje b~vurulan i~in 

www.tdbo.org adresinden 20 Kasun - 14 Arahk 2016 tarihleri arasmda ogrenci ve 
daru~man ogretmeni tarafmdan online b~vuru formu doldurulur ve onaylanrr. Online 
ba~vuruda proje ozeti 250 kelimeyi ge~memelidir. Proje raporu *.pdf formatmda 
sisteme yUklenecektir. 

• 	 Proje ~all~malan ozgUn i~erikli olmalldrr. 
• 	 y an~maya tasanm ve bulu~ olmak fizere ill alanda b~vurulabi1ir. 

BA~VURULARIN DEGERLENDiRiLMESi 

• 	 Tiirk Diinyasl Bilim Olimpiyatlan Proje Y an~asl, proje ~artnamesinde belirtilen usul 
ve esaslar ~er~evesinde, alanmda uzman akademisyenler ve farkh kurumlardaki proje 
uzmaru jiiri uyeleri tarafindan proje degerlendirmede kullarulan ol~utlere gore bilimsel 
olarak yapIlacaktrr. 

http:www.tdbo.org


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

• 	 Finalde Ttirkiye'den 50, Ttirk DOnyasmdan da (16 Ttirk DOnyasl Ulkelerinden) 50 
proje ~anhurfa'da sergilenecektir. 

• 	 Projesi sergilenecek ogrencilerin, ula.§lID ve konaklamalan okullan tarafmdan 
kar~Ilanacaktrr. Da111~man ogretmenlerin ise yolluk ve yevrniyeleri kurumlarmca 
kar~Ilanacaktrr. 

• 	 Projeyi sergide sunacak ogrenciler milli byafetleri veya bOlgesel byafetlerini 
giyecekler. 

• 	 Projeler OzgOnlUk ve Yaratlclhk, Kullamlan Bilimsel Yontem, Tutarhhk ve KatkI, 
Yararhhk, Uygulanabilirlik ve Kullam~hhk, Kaynak Taramasl, OZUmseme ve 
Hakimiyet, Sonuy ve Apkhk gibi bstaslar goz onOnde bulundurularak 
degerlendirilecektir. 

DEGERLENDiRME KRiTERLERi 

JUri, yarl~maya katIlanlann bul~ ve tasarun kavrammI yeni bir bakI~la ele allP almadIklaf1111 
degerlendirecektir. JUri, bulu~ ve tasarun kavrammI en iyi yansltan, ayncahkll ve arzu edilen 
bulu~ ve tasanmlan arayacaktrr. 

Temel jUri kriterleri a~agIdaki gibidir: 
• 	 Bulu~ ve Tasanmm tiretim ile ilgili var olan standart ve kanunlara uygunlugu, 
• 	 Sunum belgelerinin Bulu~ ve Tasanmm fonksiyonlarun tam anlamIyla anlatabilirligi, 
• 	 Bulu~ ve Tasarunm tiretim aylsmdan kolayhgl ve uygunlugu, 
• 	 Bulu~ ve Tasanmm yararlarun, imajlfll ve kimligini yansltmasl, 
• 	 Bulu~ ve Tasarun biyiminin yeni, ozgOn, farkll ve ilgi yekici olmasl, 
• 	 Bulu~ ve Tasarlffil projeleri benzerleri arasmda anlamll ve farkhhk gostermesi, 
• 	 Seyilen malzemenin Bulu~ ve Tasarun aylsmdan uygunlugu, 
• 	 Bulu~ ve Tasarlmm amaCl ile ilgili fayda veya faydalar saglamasl, 
• 	 Bulu~ ve Tasanmm yevreye duyarh Olmasl, 
• 	 Bulu~ ve Tasanmm teorik olarak uygulanabilir olmasl. 

PROJE OZELLiKLERi 

Tasarun Uy soruya cevap verecek ~eki1de hazrrlanacak. 

• 	 TasarlffilfllZ ne yaplyor? 
• 	 TasanffilfllZ bunu nastl yaplyor? 
• 	 Tasanffilfllzm oncekilerden farb ne? 

Tasarunm GoriintUsii 

• 	 Projenizi iiy farkll ayldan (on, arka, yan profil) yiziniz. 
• 	 Projenizin genel gorfintusOnii yiziniz. 
• 	 Prototip Modelinizi tamamlayarak fotografian111 yekiniz. 

www.tdbo.org'da


Raporunuz ana hatlan ile ~unlan igermelidir: 

• 	 PROlE ADI : Ba~hgm projeyi tam olarak yansltmaSl. 
• 	 KONSEPT: Dli~tineenizin a9tklanmasl ve 9izim ile omeklendirilmesi. 
• 	 HEDEF KiTLE: Tasanmmlz i9in hedef olarak aldtglmz tiiketiei kitlesinin 

belirlenmesi. 
• 	 iSLEVSELLiK : Tasanmmlzm neler yapabileeeginin a9tklanmaSl. 
• 	 YARARLILIK : TaSarImlIDzm hedef aldtgl tiiketici ihtiya9lanmn a9tklanmasl. 
• 	 PRA TiKLiK : Tasanmtruzm ya~ama ne gibi bir pratik oneri sundugunun a91klanmasl. 

Prototip Model 

Modellere ve prototiplere urun geli~tirme suasmda ihtiya9 duyulur. Modeller taSartm 
9ah~malarmda gelinen noktaYl gozleme adma olduk9a kullam~hdu. Tasartma ait deneme ve 
testlerin yapIml a~amasmda her zaman en iyi yontem tasanmm birebir numunesine sahip 
olmaktu. 

• 	 Modeller, taSanmt en iyi ifade edebileeek bilinen maket malzemeleri kullamlarak 
yaplhrlar. 

• 	 Prototipler, gorsel olmahdu. Prototip a~amasmda tasartmm fonksiyonelligi ikinci 
dereeede onemlidir. 

• 	 Prototip modeller tasarlYl en iyi ~ekilde ifade etmelidir. 
• 	 Prototip, olgek ve malzeme smulamasl olmakslzm aneak slIDrh bir mekanda 

sergilenebileeegi goz ontinde bulundurularak hazulanmalldu. 
• 	 Modellerde tavsiye edilen bliyliklUk 60x60 em taban alamdu. 
• 	 60 x 60 em taban alamndan daha bliylik yer kaplayaeak tasanm onerilerinde modeller 

uygun olgekte hazulanmalldtr. 

Y ARISMA TAKViMi 

Ba~vuru Tarihleri 20 KasIm 2016 -14 Arahk 2016 

On Eleme 15-17 Arahk 2016 

Finalistlerin A~lklanmasl 18 AralIk 2016 

Sergi Tarihi 24-25 AralIk 2016 

Odiil Toreni 25 AralIk 2016 



ODULLER 


• 	 y an~mada dereceye giren ogrenci ve dam~man ogretmenler Azerbaycan gezisine 
gotfuiilecektir. 

• 	 Finale kalan tUm ogrenci ve dam~man ogretmenlere kattbm sertifIkasl verilecektir. 
• 	 JUri, yapacagl degerlendirmede odfile laylk proje bulamadlgl takdirde odfil 

kademelerinden herhangi birisini bo~ brrakabilir. 
• 	 JUri degerlendirme sonu<;lanm i<;eren rapor yan~ma sekretaryasmdan temin edilebilir. 
• 	 y an~maya katIlanlar bu ~amede belirtilen ko~ullan ve jUrinin kararlanm kabul 

etmi~ olurlar. 
• 	 Sonu<;lar odfil tOreninde a<;Iklanacaktrr. 

ONEMLi BiLGiLER 

• 	 Prototip a~amasmda tasanmlDlzm gorsel ve i~levsel olarak anla~llmaslD1 saglayacak 
model yapImllla onem veriniz. 

• 	 Urtin tasarlml yapan web sitelerini inceleyiniz. 
• 	 Tasarlm egitimi veren kurumlarm web sitelerini inceleyiniz. 
• 	 Projenizle ilgili 10 dakikallk bir sunum hazrrlaytmz. 
• 	 Endiistri Uriinlerin sunu~lannda gorsel ara<;lar etkili olmaktadrr. Projenizi iyi bir 

~ekilde anlatan paftalar hazrrlayabilirsiniz. Paftalar tasarlmlDlzm on goriinii~, yan 
gortinii~ iist gortinii~ ve perspektif <;izimleri kapsayan ve hangi kavramdan yola 
<;lkarak tasanmI tamamladlglmzl anlatan sunum kagItlandrr. Onemli sunumlar i<;in 
5Ox70 ve 7OxlOO em gibi Ol<;filer kullamlabilirsiniz. 

• 	 Projeler orijinal olmab ve daha once herhangi bir yarl~maya katIlmamI~ olmahdrr. 
(Orijinal olmayan projelerin sorumlulugu proje sahipleri ve dam~man ogretmenlere 
aittir.) 


