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SaYl : 73774402-3 10.0 1.01-E.48464 02.01.2017 

Konu: Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Yan§masl 

............................................................KAYMAKAMLIGINA 

il<;e Milli Egitim Mudiirlugu, 

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


ilgi :Milli Egitim Bakanltgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetieri Genel Mucturluguntin 

28.12.2016 tarih ve 14671303 saYlh yazlSl. 

Saghkb Nesil Sagbkb Gelecek Yan§masl ile ilgili i~ ve i§lemlerin ilgi yazl 
dogruItusunda yan§ma takvimine gore yapIlarak konu iIe ilgili ogrencilere gereken 
duyurunun yapIlmasl, katdlmm saglanmasl ve se<;ilen eserlerin Turkiye Ye§ilay Cemiyeti 
Genel Merkezine bildirilmek uzere 21.02.2017 tarihine kadar MuditrIugumuze gonderilmesi 
istenmi§ idi. Ancak ilgi yazlda belirtilen yan§ma takvimi bOlUmunde gtincellenme yapllml§, 
yan§ma ile ilgili i~ ve i~lemlerin gUnceIenen yan~ma takvimine gore yapIlmasl, konu ile ilgili 
duyurunun yapllarak eserlerin Turkiye Ye§i1ay Cemiyeti Genel Merkezine bildirilmek tizere 
17.03.2017 tarihine kadar Mudiirlugumtize gOnderilmesi hususunu; 

Bilgilerinize rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 


VaIi a. 

it Milli Egitim MudurU 


Ek : 

l-Yazl 


1- Gtincellenen Yan~maKllavuzu(9 sayfa) 

1- Guncellenen Yan~ma Takvimi 

Dagltlm : 


Il<;e Kaymakamhklanna 

Merkeze bagh Ilkokul Ortaokul ve Lise Mud. 

RAM Mud 
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MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 
Ozel Egitim ve RehberIik Hizmetleri Genel Miidiirliigu 

SaYl : 10096465-310-E.14671303 28.12.2016 
Konu : Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Yarl$maSl 

ilgi: 01.12.2016 tarihli ve 10096465-31O-E.13594917 saYlh yazl. 

"Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Projesi" kapsammda Tiirkiye yapmda diizenlenen 
"Baglmhhk" konulu yarl!1ma ilgi yazl He il Milli Egitim Miidiirliiklerine duyurulmu$tur. Soz 
konusu yazl ekinde yer alan. Yan$ma Kllavuzunda. bulunan yan$ma takvimi boliimiinde 
giincelleme ihtiyacl dogmu!1 ve bu dogrultuda Yan~ma K1lavuzunun takvim bOhimii 
guncellenerek ekte sunulmu!1tur 

Bu kapsamda Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Yarl$maSl ile ilgili i!1 ve i!11emlerin 
guncellenen yarl$ma takvimi dogrultusunda geryekle~tirilmesi hususunda, 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Ertan GOV 

Bakan a. 


Daire Ba!1kam 


Ekler: 
1- Giincellenen Yarl!1ma Kl1avuzu 
2- Giincellenen Y arl~ma Takvimi 

DAGITIM 
BPlam 

MEB Be~evlerKamp(lsti A Blok 
Be~evler/ANKARA 

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

Ayrmt1l1 bilgi isoin: AslJhan iU-IAN 
Milli Egitim Uzman Yardmlclsi 
Tel: (0312) 413 3007 
Faks: (0 312) 21313 56 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~br. http://evraksorgu.meb.gov.lr adresinden f634-c6ff-350e-gee5-3b80 kodu He leyi! edilebilir. 
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GUNCELLENEN Y ARI~MA TAKViMi 

Okullara Ba~vuru Tarihleri: 05112/2016 - 17102/2017 
Qkullann Birinci Se~tigi Eserleri il~e Milli Egitim Miidiirliiklerine Son Teslim 
Tarihi: 24102/2017 
il~e Birincilerinin Se~ihne Tarihleri: 27/02/2017 - 1010312017 
i .. ;e Komisyonunun il~e Birincisi Eserleri iI Milli Egitim Miidiirliiklerine Son 
Teslim Tarihi: a::1@72-qt7) 
il Birincilerinin Se~ilme Tarihleri: 20/03/2017 - 2410312017 
il Birincisi Eserlerin Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti Genel Merkezine Teslim Tarihi: 
3110312017 
DIke <;apmda Dereceye Giren Eserlerin Belirlenme Tarihleri: 03/04/2017 
2110412017 
Yar~ma Sonu~larmm A~lklanmasl ve Biiyiik Odiil Toreni: 05/0512017 



SAGLIKLI NESiL SAGLIKLI 
GELECEK YARISMASI 

YARISMA KILAVUZU 




1. YARI~MANIN AMACI 

Bu yan~ma ile yocuk ve genylerin zararh ah~kanhklara kar~l bilinyli bir ~ekilde 
yeti~melerini; sigara, alkol, uyu~turucu, kumar ve teknoloji baglmhhgmm olumsuz ve 
YlkIcl etkilerini kavramalarml saglayarak daha guvenli ve saghkh bir hayat sunnelerine 
katkIda bulunmak ve yeni neslin baglmhhklarla ilgili biliny duzeylerini arttlnnak 
amaylanmaktadlr. 

2. 	 YARI~MANIN KONUSU VE ~EKLi 

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

• 	 y arl~maya, gorse1kategoride afi~, resim, karikatiir veya klsa video alanlarmdan; edebi 
kategoride ise kompozisyon, ~iir, hikaye, deneme veya am alanlarmdan sadece 
birinden katthm yapllabilecektir. 

• 	 Ogrenciler eserlerini ogrencisi olduklarl okul mudiirliiklerine 3. Maddede belirtilen 
takvim dilhilinde teslim edeceklerdir. 

• 	 ilk degerlendinne okullarda kurulacak komisyonlar araclhglyla yapI1arak gorsel ve 
edebi kategorilerde okul birincileri seyilecektir. Okul birincisi seyilen eserler okul 
mudurli1giince ilye milli egitim mudurlugiine gonderilecektir. 

• 	 ikinci degerlendinne ilye Milli Egitim Mudiirluklerinde olu~turulacak komisyonlar 
tarafmdan yapllarak her bir kademe iyin (ilkokul, ortaokul ve lise) gorsel ve edebi 
kategorilerde ilye birincileri seyilecektir. ilye birincisi seyilen eserler ilye Milli Egitim 
Mudurlugu tarafmdan il Milli Egitim Mudiirlugu'ne gonderilecektir. 

• 	 Uyiincu degerlendirme il Milli Egitim Mudiirliiklerinde ol~turulacak bir komisyon ile 
yapllarak her bir kademe iyin (ilkokul, ortaokul ve lise) gorsel ve edebi kategorilerde il 
birincileri seyilecektir. il birincisi olan eserler il Milli Egitim Mudiirlugii tarafmdan 
Turkiye y e~ilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetyiler Kasn Kennedy Cad. No:3 
Sarayburnu FatihliSTANBUL adresine gonderilecektir. 

• 	 Dordiincu degerlendinne Turkiye Ye~ilay Cemiyeti Genel Merkezinde Ye~ilay ve 
Milli Egitim Bakan11gl temsilcilerinden ol~turulacak bir komisyonca yapilarak illke 
yapmda kademelere gore birincilik, ikincilik ve uyiinculuk alan eserler belirlenecektir. 

3. 	 YARI~MA TAKviMi 

Okullara Ba~vuru Tarihleri: 05/12/2016 - 1710212017 
Okullann Birinci Se~tigi Eserleri il~e Milli Egitim Miidiirliiklerine Son Teslim 
Tarihi: 24/02/2017 
ih;e Birincilerinin Se~ilme Tarihleri: 27/02/2017 - 10103/2017 
11~e Komisyonunun iI~e Birincisi Eserleri il Milli Egitim MiidiirliikIerine Son 
Teslim Tarihi: 17/0312017 



il Birincilerinin Se~ilme Tarihleri: 20/03/2017 - 24/03/2017 

il Birincisi Eserlerin Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti Genel Merkezine Teslim Tarihi: 

31103/2017· 

Ulke (:apmda Dereceye Giren Eserlerin Belirlenme Tarihleri: 03/04/2017 
2110412017 

YarI~ma Sonu~larInm A~lklanmasl ve Biiyiik Odiil Toreni: 05/05/2017 


4. 	 BA~VURU 

a. 	 Genel ~artlar 
• 	 Yan~maya Milli Egitim Bakanhgl'na bagh resml ve ozel kurumlarda ogrenim 

goren ogrenci1er ba~vurabilecektir. 
• 	 Yan~maya kahlan eserin daha once herhangi bir yan~mada odUl almaml~ ya da 

yaYllllanmaml~ olmasl gerekmektedir. 
• 	 Yan~maya katlhmlar bireysel olacaktIr. Grup, slmf, okul vb. adllla yapllan 

b~vurular geyersiz sayllacaktlr. 
• 	 Yan~maya bu kllavuzun 3. maddesinde yer alan yarl~ma takviminde belirtilen 

tarihler dl~lllda yapIlan ba~vurular geyersiz saYllacaktlr. 
• 	 Yan~maya katIlacak eserlerin TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel 

Kanunu, TUrk Milli Egitimi temel amaylarl, genel ahlak, toplumsal huzur ve TUrk 
aile yaplsllla uygun olmasl gerekmektedir. Bu ~artlan saglamadlgr belirlenen 
eserler degerlendirme dI~lllda blrakIlacaktIr. 

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

• 	 Eserler dereceye girip girmedigine bakIlmakslzlll yarl~maclya iade edilmeyecek ve 
teslim tarihinden itibaren eserlerin tUm imtiyazl TUrkiye Ye~ilay Cemiyeti'ne 
geyecektir. Yan~maya katIlan eserler TUrkiye Ye~ilay Cemiyeti tarafmdan 
muhafaza edilecektir. 

• 	 TUrkiye Ye~ilay Cemiyeti, odUI alan ve sergilenmeye deger bulunan eserleri afi~, 
katalog, bro~Ur, kitapylk vb. her tUrlti tanltlm malzemesi olarak kullanma hakkma 
sahip olacak; eserlerin ba~ka yerlerden kopyalanmasl durumunda odulUn iptali 
geryekle~tirilecektir. 

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

video alanlannda olacaktu. 

• 	 Resim: Gorsel kategoriye resim alanlllda katllacak olan eserler 35x50 em 
boyutunda resim kagldl, fon kagrdl veya tuval Uzerine serbest teknikte 
yapllabilecektir. Resimler paspartu yapllarak iki karton mukavva arasmda 
gonderilecektir. Eserler, odUl tOreninde sergileneceginden, paspartu yapllmayan ve 
herhangi bir nedenle nakliye siraslllda hasar goren eserler yan~maya dahil 
edilmeyecektir. Resimlerin on yUzUnde kesinlikle herhangi bir yazl, bilgi vb. 
olmayacaktlr. Arka yUzUne ise ogrencinin; 

Adl-soyadl, 



Smlfl ve Okulu 

ilyesi ve 1li 

AylkAdresi 

Telefon Numarasl, 

Velinin Adl-Soyadl 

Velinin Telefon Numarasl 

Ogretmenin Adl-Soyadl 

Ogretmenin Telefon Numarasl 


eksiksiz bir ~ekilde YaZIiacaktlr. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle 
yazllmahdu. 

• 	 Karikatiir: Gorsel kategoriye karikatiir alamnda katIlacak olan eserler 35x50 
olyUsfuldeki kaglda serbest teknikte elle yizilrni~ eserler olacaktlr. Karikatiirler 
paspartu yapIlarak iki karton mukavva arasmda gonderilecektir. Eserler, odUl 
tOreninde sergileneceginden, paspartu yapllmayan ve herhangi bir nedenle nakliye 
slrasmda hasar goren eserler yarl~maya dahil edilmeyecektir. Karikatiirlerin on 
yiizunde kesinlikle herhangi bir yazl, bilgi vb. olmayacaktlr. Arka yUzfule ise 
ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

Slmfl ve Okulu 

ilyesi ve iii 

AylkAdresi 

Telefon Numarasl, 

Velinin Adl-Soyam 

Velinin Telefon Numarasl 

Ogretmenin Adl-Soyadl 

Ogretmenin Telefon NumaraSI 


eksiksiz bir ~ekilde yazllacaktu. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle 
yazIlmahdu. 

• 	 Afi~: Gorsel kategoriye afi~ alamnda katIlaeak olan eserler 50x70 em boyutunda 
olacak ve bilgisayar ortammda serbest teknikle hazulanaeaktlr. Eserler, mukavva, 
kontrplak vb. zemin uzerine yapl~tmlml~ ve kenarslz olarak hazlflanlp iki karton 
mukavva arasmda gonderilecektir. Eserler, odUl tOreninde sergileneceginden, 
mukavva, kontraplak vb. zemin iizerine yapl~lfllmaml~ ve herhangi bir nedenle 
nakliye suasmda hasar goren eserler yan~maya dahil edilmeyecektir. Afi~lerin on 
yiizfulde herhangi bir yazl, bilgi vb. olmayacaktIr. Arka yUzfule ise ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

Slmfl ve Okulu 

ilyesi ve iIi 

AylkAdresi 

Telefon Numarasl, 


Velinin Adl-Soyadl 




Velinin Telefon NUmaraSl 

Ogretmenin Adl-Soyadl 

Ogretmenin Telefon Numarasl 


eksiksiz bir ~ekilde yazllacaktlr. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle 
yazIlmahdlr. 

• 	 KIsa Video: Video, azami 140 saniye uzunlugunda ve sosyal medyada 
yaymlanabilecek ~ekilde yekilecektir. Sakmcah ve zararh ifadeler iyeren, genel 
ahiak kurallanna uymayan, hakaret iyeren, siyasi amaylara hizmet eden ve firma 
adl kullanan eserler yarl~ma dl~l kalacakttr. Videoda yekilen goriintiiler herhangi 
bir yerden almtl oimamahdrr. Bu maddede yer alan kriterlere ve genel ~artlara 
uymadlgl tespit edilen videolar degerlendirme dl~l blrakl1acaktlr. Cekim teknigi 
serbesttir. Videolarm gosterime uygun resim ve ses kaIitesi t~lmasl 

gerekmektedir. Teknik kalite dii~iikliigu sebebiyle an1a~t1mayan videolar 
degerlendirme dl~l blrakIlacaktlr. Cekilen videolar USB bellek veya CDIDVD 
ortammda zarf iyinde teslim edilecektir. Zarfin iistiine ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

Slmfl ve Okulu 

ilyesi ve iii 

AylkAdresi 

Telefon Numarasl, 

Velinin Adl-Soyadl 

Velinin Telefon Numarasl 

Ogretmenin Adl-Soyadl 

Ogretmenin Telefon Numarasl 


eksiksiz bir ~ekilde yazllacaktlr. 

c. 	 Edebi Kategori Alam OzeI ~artlan 
• 	 ~iir: Eserler, hece veya serb est Olyuyle, A4 kaglda, "Times New Roman" yazl 

karakteri, 11 punto ebadl ve tek satlf arahgmda Tiirkye dil bilgisi kurallarma 
uygun olarak yazIlacaktlr. Siir yazlhrken hiybir yerden ahntt yapllmayacak, ~iir 

tamamen ozgiin olacak ve bir sayfaYl geymeyecektir. SHrin yaztldlgI A4 kagldm 
arka yiiziine ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

Smlfl ve Okulu 

ilyesi ve iIi 

AylkAdresi 

Telefon Numarasl, 

Ve1inin Adl-Soyadl 

Velinin Telefon Numarasl 

Ogretmenin Adl-Soyadl 


Ogretmenin Telefon Numarasl 




eksiksiz bir ~ekilde yaztlacaktrr. Bu bilgiler on yiizde yer alan ~iirin okumnaslm 
engellemeyecek bir kalemle yazIlmahdrr. 

• 	 Kompozisyon, Makale, Oykii, Deneme, Am: Eserler, A4 kaglda, "Times New 
Roman" yazl karakteri, 12 punto ebadl ve tek satlr arahgmda Ttirkye dil bilgisi 
kurallanna uygun olarak yazllacaktlr. Eserler yazlhrken hiybir yerden ahntl 
yapllmayacaktlr. Eserler tamamen ozgUn olacak ve 4 (dort) sayfaYl geymeyecek 
~ekilde tek ylize yazllacaktrr. Her sayfaya "1,2,3, .." ~eklinde sayfa numarasl 
verilecektir. Eserin tamamlandlgl son sayfanm arka yliziine 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 ~ekiide yazIlacaktlr. 

5. 	 DEGERLENDiRME VE ODilL TORENLERi 

a. 	 Okul Degerlendirmeleri 

Okul degerlendirmeleri okul mUdtirIUg,u tarafmdan kurulacak en az Uy ki~iden 
oIu~an bir komisyonca yapIlacaktlr. Komisyonda en az 1 (bir) resim ve 1 (bir) Tilrkye 
veya Edebiyat ogretmeni ogretmeni bulunacaktlr. Komisyonca okul birincisi seyilen 
eserler okul mUdtirIUgU tarafmdan 3. Maddede belirtilen takvim dahilinde ek-l formu 
doldurularak resmi yollarla iIye Milli Egitim MUdUrlUg,u'ne gonderilecektir. Eserlerin 
hasar gormeden ilye Milli Egitim MUdtirIUg,u'ne gonderilmesinden okul mUdUrlUg,u 
sorumludur. 

b. 	 il~e Degerlendirmeleri 

nye degerlendirmeleri ilye Milli Egitim MUdUrlUg,u tarafmdan kurulacak en az Uy 
ki~iden olu~an bir komisyonca yapIlacaktlr. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim ve 1 
(bir) Ttirkye veya Edebiyat ogretmeni bulunacaktrr. il~e degerlendirmelerinde gorsel 
ve edebi kategorilerde ayn ayn olmak iizere ilkokul, ortaokul ve lise birincileri 
belirlenecektir. Komisyonca ilye birincisi seyilen eserler ilye Milli Egitim 
MUdUrlUg,u tarafmdan 3. Maddede belirtilen takvim dahilinde ek-2 form doidurularak 
il Milli Egitim MUdUrlUg,u'ne gonderilecektir. Eserlerin hasar gormeden 11 Milli 
Egitim MUdtirlUg,u'ne gonderilmesinden nye Milli Egitim MUdUrlUg,u sorumludur. 

c. 	 il Degerlendirmeleri 

11 degerlendirmeleri 11 Milli Egitim MUdUrlUgU tarafmdan kurulacak komisyonca 

yapllacaktrr. Komisyonlar 5'i il milli egitim 2'si Ye~ilay temsilcisi olmak iizere 



toplam 7 ki~iden olu~acaktrr. Ye~ilay'm ~ubesi olrnayan illerde kornisyonun tarnaml il 
milli egitirn ternsilcilerinden olu~acaktrr. Kornisyonlarda en az 1 (bir) resirn ve 1 (bir) 
Tfuk<;e veya Edebiyat ogretmeni bulunacaktIr. il degerlendirmelerinde gorsel ve 
edebi kategorilerde ayrI ayrl obnak iizere ilkokul, ortaokul ve lise birincileri 
belirlenecektir. Kornisyonca il birincisi se<;ilen eserler il Milli Egitirn Mudfulugu 
tarafmdan 3. Maddede belirtilen takvi,m dahilinde Tfukiye Ye~ilay Cerniyeti Genel 
Merkezi'ne gonderilecektir. Eserlerin' hasar gormeden Tfukiye Ye~ilay Cerniyeti 
Genel Merkezi Sepet9iler Kasn Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu FatihiiSTANBUL 
adresine gonderilrnesinden il Milli Egitirn Mudurlugu sorurnludur. 

d. 	 Genel Degerlendirme 

Genel degerlendirme Turkiye Ye~ilay Cerniyeti Genel Merkezi'nde S'i Milli Egitirn 
Bakanhgl 2'si Ye~ilay ternsilcisi olrnak uzere toplarn 7 ki~iden olu~acak bir juri 
tarafmdan yapIlacaktlr. Jfui, il birincileri arasmdan gorsel ve edebi kategorilerde 
Tfukiye birinci. ikinci ve u9llncUlerini belirleyecektir. 

e. 	 Odiil Torenleri 
• il degerlendirrneleri tamamlandlktan soma il birincilerine odUl verilrnek uzere il 

Milli Egitirn MudurlUklerince odUl alrnaya hak kazanan ogrencilerin 
okullanndan ve ailelerinden izleyicilerin de yer aldlgl bir odUl tOreni 
diizenlenecektir. Torende oduller, Ye~i1ay $ubesini ve Milli Egitim 
MudfulugUnu ternsilen protokolde yer alan ki~iler tarafmdan sahiplerine 
sunulacaktlr. OdUl tOreni ile ilgili organizasyonlarda il Milli Egitim 
Mudfulukleri sorurnlu olacak ve Y e~ilay $ubesinin bulundugu illerde ~ubeler il 
MudfulUklerine destek saglayacaktlr . 

• 	 Genel Degerlendirme yaplldlktan soma 05.05.2017 tarihinde istanbul'da buyUk 
6dUl tOreni duzenlenecektir. Buyiik odUl tOrenine il birincisi ogrenci, ogrenci 
velisi ve ogrencinin eser gonderdigi alanm bran~ ogretmeni katIlacaktlr. Bran~ 
ogretrneninin olrnadlgl durumlarda odUl tOrenine ogrencinin slll1f ogretrneni 
katIlacaktlr. 

6. 	 ODULLER 

il birincilerine i1 odUl tOrenlerinde 500 TL odUl verilecektir. Dike genelinde 
eserlerin degerlendirilrnesi sonucunda her bir kategoride birinci gelen 
katlhrncllara 5.000 TL, ikinci gelen katlhrncllara 3.000 TL, u9llnCU gelen 
katlhrncllara ise 1.500 TL odUl verilecektir. Okul ve il<;e birincilerine herhangi bir 
odUl verilmeyecektir. 

7. 	 TELiF 
• 	 Eserler dereceye gmp girmedigine bakIlrnakslzm yarl~rnaC1ya iade 

edilmeyecek ve teslirn tarihinden itibaren eserlerin tUm irntiyazl Tfukiye 
Ye§ilay Cemiyeti'ne ge~ecektir. YarI~rnaya katlian eserler Tiirkiye Y e~ilay 
Cerniyeti tarafmdan rnuhafaza edilecektir. 



• Turkiye Y e~ilay Cemiyeti, odUl alan ve sergilenmeye deger bulunan eserleri 
afi~, katalog, bro~ur, kitap91k vb. her tfulu tamtIm malzemesi olarak kullanma 
hakkma sahip olacak; eserlerin b~ka yerlerden kopyalanmasl durumunda 
odUllin iptali gergekle~tirilecektir. 

• Yan~maya katllan eserin daha once herhangi bir yan~mada od-iiI almaml~ ya da 
yaymlanmaml~ olmasl gerekmektedir. 

• Yan~maya gonderilen eserin almtI ve/veya 9almtl oimasmdan dogabilecek her 
tfulU yasal sorumiuluklar yan~maclya aittir. Tespit edildigi takdirde eser sahibi 
odullendirilmi§ olsa bile odUlu geri allmr. 

• Yan§maya gonderilen eserlerdeki ozgtin olmayan metin, gortintu, miizik, vb. 
kullammlardan dogacak her tiirlii telif ve fikri hakkl ve reklam ogeleri 
yaru~macmm sorumlulugundadlr. Bu kapsamda dogacak hukuki sorumluluk 
yan§maclya aittir. 

• Bu yan§maya katllanlar yarl§ma ko§ullarml kabul etmi§ saYlhrlar. Uygulama 
esaslannda yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Ozel Egitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Miidiirliigii'ne aittir. Yan§maya katIlanlar bu §artlan kabul 
etmi§ saYlhr. 

8. FORMLAR 

EK-l: Okul Miidiirliikleri Tarafmdan Doldurulacak Formlar 

OKULUN GORSEL KA TEGORi EDEBi KA TEGORI 
ADI 

,..------

Resim Afi§ Karikatfu Klsa ~iir Kompozisyon Hikaye Deneme 
Video 

. 
BASVURAN 
OGRENct 
SAYISI 

l.OLAN 
ESER 

Am 

EK-2: iIye Milli Egitim Mudtirlukleri Tarafmdan Doldurulacak Formlar 



ENiN .~.~ 

I 

ERES 
GO 
OK 

NDEREN 
UL 
YISI 

LAN 
ER 

.~. 

GORSEL KATEGORi 

Resim Afi~ TKarikarur 

L-

EDEBi KA TEGORi 

. '-. 

~iir Kompozisyon HikayeKisa 
Video 

- -~ 

-

-- --

Deneme Am 

~-

-~ 

EK-3: iI Milli Egitim Mudiirliikleri Tarafmdan Doldurulacak Formlar 

oRiiLiNADI- -OORsEL KATEG 

Resim Afi~ Karikarur IKisa 
Video 

EDEBi KATEGORi 

~iir Kompozisyon Hikaye Deneffiel Am I 

MOnuRLudO 
NE ULA~AN 

TOPLAM 
ESERSAYISI 

l.OLAN 
ESER 

,-- .--



T.C. 


MU~ vALiLiGi 

il Milli Egitim Miidfulilgil 


Sayl : 73774402-31O-E.13653039 02.12.2016 

Konu : Saghkh N esil Saghkh Gelecek Yan~masl 

............................ : ............................... KAYMAKAMLIGINA 
I1s:e Milli Egitim Miidiirliigu 

.. T''rnT'' ~ ..
................................................................ MUDUKLUGUNE 


itgi :Milli Egitim Bakanhw Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigiiniin 
01.12.2016 tarih ve 13594917 saYlh yazlsl 

Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Yan§masl ile ilgili i~ ve i~lemlerin ilgi yazl 
dogrultusunda yan§ma takvimine gore yapdarak konu He ilgili ogrencilere gereken 
duyurunun yapllmasl, katlltmm saglanmasl ve secilen eserlerin Tiirkiye Ye§ilay Cemiyeti 
Genel Merkezine bildirilmek iizere 21.02.2017 tarihine kadar Miidfuliigilmiize gonderilmesi 
hususunu; 

Bilgilerinize 'rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 


Vali a. 


il Milli Egitim MiidUrii 


Ek : 

l-Yazl 

1-Y an§ma Kllavuzu(9 sayfa) 

I-Protokol Metni(8 sayfa) 


Dagltnn : 


ils:e Kaymakamltklanna 

Merkeze bagh ilkokul Ortaokul ve Lise Miid. 

RAM Mud 


Bu evrak glivenli elektronik imza ile imzalanml~hr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a03c-86e5-3030-9bd4-f679 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


MiLLLi EGiTiM BAKANLIGI OZEL EGiTiM VE REHBERLiK HizMETLERi 

GENEL MUDUru;UGU 


VE TURKiYE YE~iLAY CEMiYETi ARASINDA "SAGLIKLI NESiL, SAGLIKLI 

GELECEK PROJESi" i~ BiRLiGi PROTOKOLU 


Ocak-2017 

1 



Giri~ 

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

Hizmetleri Genel Mtid"iirliigti i~ birliginde tilke 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 bagImhhgmm olumsuz ve Ylbcl etkilerini kavratmak, 

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

Saghkh Gelecek Projesi" gerc;ekle~tirilmi~ olup, bu proje kapsammda taraflar a~awda 

belirtilen gorev ve sorumluluklarl yerine getirmekle ytiktimltidtirler. 

i~ bu Protokolde Y e~ilay ve MEB Oxel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mtidtirltigii, 
"Taraflar" ~eklinde anIlacaktIr. 

Projenin AmaCI 

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

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

YlklCl etkilerin yanl slra, beraberinde getirdigi toplumsal sorunlar nedeniyle, sigara, alkol ve 

madde bagImhhgl c;agmllzm en onemli saghk problemleri arasmda yer almaktadlr. Son 

yIllarda gtindemimize giren ve hakkInda giderek daha c;ok bilimsel ara~tlfma ve tartl~ma 

yapllan teknoloji baglmhhgl ise konuya kamuoyunun dikkatinin c;ekilmesi adma tizerinde 

daha c;ok c;ah~Ilmasl gereken yeni bir sorun olarak kar~Imlza C;lkmaktadlr. 

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

katkIda bulunmak amaclyla, yeni neslin baglmhhklarla ilgili bilinc; dtizeylerini arttrrmak 

hedeflenmektedir. 

Ye~ilay ve Milli Egitim Bakanhwnca "ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerinin, zararh 

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

kumar ve internet bagImhhgmm olumsuz ve Ylbcl etkilerini kavratmak, Y e~ilay Cemiyeti'nin 

faaliyetleri hakkmda bilgi sahibi yapmak" Sa@lkh Nesil Saghkh Gelecek Projemizin amaClm 

olu~turmaktadIf. 
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y e~ilay tarafmdan "Saghkh Nesil Sagltkh Gelecek Projesi" kapsammda, her yll 

ilkokul, ortaokul ve liseler arasmda baglmhhk konulu afi~, resim, karikatfu, kompozisyon, ~iir 

ve losa video kategorilerinde bir yan~ma diizenle~ektedir. 2011 Ylhndan bu yana istanbul 

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

ytlmdan bu yana Ye~ilay ~ubeleri ve ~ubelerin bulunduklan illerdeki milli egitim 

miidiirliikleri ile i~ birliginde uygulanmakta ve yaygmla~maktadlf. 

2014 ytlmda 10, 2015 yllmda 13 ve 2016 yllmda 24 Ye~ilay ~ubesi "Saghkh Nesil 

SaghklI Gelecek" yan~maslDl uygulaml~tlf. 2016-2017 ydmda ise geryekle~tirilen protokol ile 

Ulke genelinde tUm illerde uygulamaya geyirilecektir. 

Ama~ 

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

Miidiirlugu ve Tiirkiye Y e~ilay Cemiyetinin amaylan dogrultusunda ogrencilerde sosyal, 

kUltfuel, sanatsal ilgi alanlan olu~turmaya yonelik faaliyetler neticesinde ki~isel geli~imlerine ' 

ve ogrenci kulubii ile toplum hizmeti yah~malarma katlo saglamak amaclyla toplum hizmeti 

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

Rehberlik Hizmetleri Genel Miidurliigu arasmdaki yah~malarm usul ve esaslarml 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 3- Bu protokol, Mill! Egitim Bakanhgt Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Miidiirliigu ile ba~ta madde bagtmhhgl olmak uzere her tiirlii olumsuz ah~kanltklarla 

mucadeleyi kendisine amay edinmi~ olan Tiirkiye Y e~ilay Cemiyeti arasmda, Ulke genelindeki 

okullarImlZda geryekle~tirilecek olan "Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Projesi" kapsammda 

yapIlacak i~ birligi ve diizenlenecek etkinliklerdeki bilgi payl~lffil ve koordinasyonun usul ve 

esaslarlID kapsar. 

Dayanak 

a) 1739 saYlh Milli Egitim Temel Kanunu, 

b) Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti Tiiziigu 3. Maddesinde yer alan; "Dernegin amaCl, 

yurdumuzda ahlald ve kUltUrel bir kalkmma atmosferi iQinde iyki, uyu~turucu ve 

sigara baglmhhgl gibi toplum ve genyligin beden ve ruh saghgtID tahrip eden 
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baglmhhklann yamnda, kumar, fuhu~, internet ve ekran bagtmhhgt gibi gen«;lige ve 

topluma zarar veren biitUn zararh a11~kanhklarla miicadele etmek, mill! killtiiriine bagh 

nesiller yeti~tirmek amaCl ile k:urulmu~tur. 'i«;ki, uyu~turucu madde sigara tiiketimini 

ve diger kohl ah~kanhklarl, devlet organlan ve sivil toplum kurulu~larl ile de i~ ve 

goniil birligi yaparak asgariye indirmektir" hiikmiine dayanllarak hazlrlanml~trr. 

Taraflar 


MADDE 4- Bu protokoliin taraflan; Milli Egitim Bakanhgt ve Tiirk Ye~ilay Cemiyeti1dir. 


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


Adres degi~iklikleri, diger taraflara yazIlI olarak bildirilmedigi miiddet«;e bu adreslere 


yapIlacak tebligatlar, ge«;erli tebligatm tUm sonu«;lanru dogurur. 


a) 	 Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigu: 

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

Belgege«;er: 0 312213 13 56 

b) 	 Tiirk Ye~ilay Cemiyeti: 

Sepet9i1er Kasn- Kennedy Cad. No: 3 Saraybumu, Fatih I iSTANBUL 

Santral Numarasl: +90 (212) 527 1683 Belgege«;er: +90 (212) 522 84 63 

KIsaltmalar ve Tammlar 

MADDE 5- Bu protokolde ge«;en; 

MEB : Milli Egitim Bakanhglru, 

Genel Miidiirliik : Oze1 Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigiinii, 

Cemiyet : Tiirkiye Y e~ilay Cemiyetini 

Miidiirliikler :il-il«;e Milli Egitim Miidiirliigunii 

Sube1er :Tiirkiye Y e~i1ay Cemiyeti Subelerini 

Kuliip : Y e~ilay Kuliibiinii 

Protokol : Milli Egitim BakanlIgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Miidiirliigii ve Tiirkiye Y e~ilay Cemiyeti arasmda "Saghkh Nesil, 

Saghkh 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. Milli Egitim Bakanh~'mn Yiikiimliiliikleri: 

6.1.1. Genel Miidiirliik, illerde gewekle~tirilecek yaf1~malarda, Miidiirliikler araclhgIyla 

programm organizasyonundan sorumlu olacaktrr. 

6.1.2. Genel Miidiirliik, "Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Projesi" kapsammda 

gef(;ekle~tirilecek yaf1~manm tUm il ve ilyelerde uygulanacagl konusunda Miidiirliiklere 

bilgilendirme ve program yazlSl gondererek, proje ve uygulama siireci hakkmda bilgilendirme 

saglayacaktrr. 

6.1.3. Genel Miidiirliik Miidiirliikler araclhglyla yan~manm okullara duyurusunun 

yapilmasllll ve Y e~ilay tarafmdan gonderilen bro~iir/afi~ vb. tanltlm materyallerinin okullara 

ul~tmlmasml saglayacaktrr. 

6.1.4. Genel Miidiirliikye, MEB'e bagIl tUm okullarda ogrencilerin "Saghkll Nesil Saghkh 

Gelecek Projesi" kapsammda geryekle~tirilecek yan~maya katlhmlarmm saglanmasl, 

okullarda eserlerin toplanmasl ve ogretmenlerden olu~an komisyonlarca degerlendirilen 

eserlerden edebi ve gorsel kategoride birincilerin seyilerek ilye Milli Egitim Miidiirliiklerine 

gonderilmesini organize ve koordine edecektir. 

6.1.5. ilye Milli Egitim Miidiirliikleri yarl~ma iyin bir komisyon belirleyerek ilyede yan~ma 

kategorilerine gore birinci seyilen eserleri il Milli Egitim Miidiirliigune gonderecektir. 

6.1.6. il Milli Egitim Mudiirliiklerince bir komisyon kurularak ilyelerden gelen eserler 

degerlendirilecek ve her kategoriden ilin ilkokul-ortaokul ve lise birincileri ile b~arl odiilii 

alacak ki~iler seyilecektir. 

6.1.7. Ba~vurularm objektif ve sagItkll degerlendirilebilmesi iyin olu~turulacak komisyonda 

MEB'in gorevlendirdigi uzman ogretmenler ve Cemiyet tarafmdan gorevlendirilecek 2 

Ye~ilay temsilcisinden olu~an 7 ki~ilik bir seyici kurul olu~turu1acaktlr. 

6.1.8. il Milli Egitim Miidiirliiklerince odiil almaya hak kazanan ogrencilerin okullanndan ve 

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

Ye~ilay ~ubesini ve Milli Egitim Miidiirliigunii temsilen protokolde yer alan ki~iler tarafmdan 

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

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

saglayacaktu. 

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

belgesi vb. il Milli Egitim Miidiirliiklerince diizenlenecektir. 
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6.1.10. "Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Projesi" kapsammda istanbul'da gef(;ekle~tirilecek 

biiyiik odiil tOrenine il birlncilerini yeti~tiren ogretmenlerin katIl1ml i9in MEB gorevlendirme 

yazlsl yazacaktIr. 

6.2. Y~ilaY'lD Gorev ve Yiikiimliiliikleri 

6.2.1. "Saghkll Nesil Saghkh Gelecek Projesi" igerik ve gorsellerinin tasanmlanmn 

haZlrlanmasl ve baslffil Y e~ilay tarafmdan gergekle~tirilecektir. 

6.2.2. Ye~ilay, "Saghkh Nesil Saghkll Ge1ecek Projesi" kapsammda da tiim illerdeki milli 

egitim il ve ilge mUdiirlUklerine sanal slmf araclhgl ile egitimler dUzenleyerek proje hakkmda 

bilgilenmelerini saglayacaktlr. Sanal egitimlerde ses, goruntU ve dosya payla~lmImn yanl Slra 

egitim slrasmda soru cevap yazma kolayhgl ile sohbet ozelliginin de olmasl nedeniyle, ekstra 

bir yazlhm ihtiyacl olmadan egitimlere ki~iler interaktif olarak katIlabileceklerdir. 

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

Egitim MUdiirlUklerine destek olacaktlr. 

6.2.4. iIlerde gergekle~tirilecek odill tOrenlerinde il birincilerinin odUlleri Y e~ilay tarafmdan 

finanse edilecek olup, b~an odillieri i9in il Milli Egitim MUdiirliikleri ve Ye~ilay 

~ubelerince, ogrencilerin sanatsal ve killtiirel etkinliklere katIhmlanm saglayacak mrde 

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

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

kampI, kitap hediye edilmesi). 

6.2.5. Saghkll Nesil Saghkll Gelecek Projesi kapsamInda illerde dUzenlenen odill toreni 

sonraSl illerde dereceye giren ve birincilik odillU alan ogrenciler i9in istanbul' da Y e~ilay 

Genel Merkezinde bUyiik odill toreni gergekle~tirilecektir. Bu organizasyonu Y e~ilay Genel 

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

gerekli destegi saglayacaktIr. 

6.2.6. "Saghkll Nesil Saghkh Gelecek Projesi" kapsamInda istanbul'da gergekle~tirilecek 

bUyiik odill toreninde ogrencilere verilecek odUller Y e~ilay tarafmdan finanse edilecektir. 

6.2.7. "Saghkll Nesil Saghkll Gelecek Projesi" kapsamIllda istanbul'da gergekle~tirilecek 

bUyiik odill tOrenine katIlacak ogretmenlerin, ogrencilerin ve velilerinin yol ve konaklama 

Ucretleri Y e~i1ay tarafmdan kar~llanacaktIr. 

6.2.8. Ye~ilay tarafmdan, proje sUresince planlanan faaliyetlerin uygulanmasl, projenin 

hedeflerine ula~lhp ul~Ilmadlglmn analiz edilmesi ve proje ile ilgili gorsellerin 

sergilenmesini saglayacak bir sonu9 raporu yazIlacak ve dereceye giren eserlerin yer aldlgl bir 

katalog olU§turulacaktlr. 
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Yiirfitme ve C;e~itli Hiikiimler 

Yiirfitme 

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

Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigu ve Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti tarafmdan yiiriitiiliir. 

Yiirfitme Kurulu 

MADDES-

S.1.Yiiriitme Kurulu taraflardan en az birer temsilcinin katlhml ile olu~ur. 

S.2.Kurul ydda bir kez toplanlr. Koordinesi Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik 

Hizmetleri Genel Miidiirliigii tarafmdan yaplhr. 

S.3.Toplantllar Yiiriitme Kurulunun belirledigi tarihlerde yaplhr. 

MADDE 9- Bu protokoliin uygulanmasmdan dogacak uyu~mazhklarda Tiirkiye Y e~ilay 

Cemiyeti ve MEB Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigii kar~lhkh go~erek 

c;Ozllm yo luna 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 Miidiirliigii ve Ye~ilay tarafindan kar~IlIkh olarak ger~ekle~tirilir. 

Protokol Siiresi 

MADDEI0

10.1.i~bu Protokol2411112016 tarihinde imzalanarak yiiriirliige girer. 

Son Hiikiimler 

MADDEll

11.1. i~bu sozle~menin herhangi bir hiikmiiniin ge~ersiz olmasl veya uygulamasmm hukuki, 

idari veya fiili bir sebeple miimkiin olmamasl, sozle~menin tamammm gegersiz veya 

hiikiimsiiz oldugu anlamma gelmez. Taraflar i~bu gegersiz veya uygulanamaz hiikmiin yerine 

yeni bir diizenleme getirebilirler. 

1l.2.Taraflar, i~bu sozle~me nedeniyle birbirleri hakkmda ogrendikleri tiim bilgi ve belgelerin 

gizli bilgi oldugunu, bunlan 3. ki~ilere a91klamayacaklanm, if~a etmeyeceklerini, 

personellerinin de buna uyacag1ll1 kabul, beyan ve taahhiit ederler. Sozle~me sone erse de bu 

hiikiim, siiresiz ge~erlidir. 
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11 ana madde ve 8 sayfadan olu~an i~bu sozle~me 2411112016 tarihinde, taraflann ortak nzaSl 

ile 2 asll niisha olarak imzalanml~ttr. 

Celil GUNGOR Sava~ YILMAZ 

Mill! Egitim Bakanhgl Tiirkiye Y e~ilay Cemiyeti 

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

MiLLI EGtTtM BAKANLIGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MUdiirlUgu 


SaYl : 10096465-310-E.13594917 01.12.2016 
Konu: Saghkh Nesil Saghkh Gelecek Yan~masl 

TUrkiye Ye~ilay Cemiyeti He Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel MUdUrlUgu i~ birliginde ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerinin zararh 
ah~kanhklara kar~l bilinyli bir ~ekilde yeti~melerini; sigara, alkol, uyu~tumcu, kumar ve 
internet baglmhhgmm olumsuz ve YlklCl etkilerini kavramalarlU1 ve Ye~ilay Cemiyeti'nin 
faaliyetleri hakkmda bilgi sahibi olmalarml saglamak amaclyla "Saghkh Nesil Saghkh 
Gelecek Projesi" geryekle~tirilmi~ olup bu proje kapsammda Ek-l protokol imzalanml~tlr. 
Protokol kapsammda TUrkiye yapmda "Baglmhhk" konulu bir yan~ma dUzenlenmesi 
planlanmaktadlf. Yan~maya Bakanhglmlza baglI resmi ve ozel okullann ilkokul, ortaokul ve 
lise kademelerinde egitim goren tUm ogrenciler ba~vurabileceklerdir. 

, Bu kapsamda soz konusu yan~maU1n Milli Egitim Temel Kanunu ile TUrk Milli 
Egitiminin Genel Amaylanna uygun olarak ilgili yasal dUzenlemeler ve Ek-2 yarl~ma 
kllavuzunda belirtilen ilke, esas ve amaylara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde ilgili okul 
mUdUrlUkleri, illilye milli egitim mUdUrIUkleri tarafmdan geryekle~tirilmesi hususunda, 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Seyfettin TORAMAN 

Bakan a. 


Genel MUdUrV. 


EKLER 
1- Protokol Metni 
2- Y arl~ma KIlavuzu 

DAGITIM 
B Planl 

MEB Be~evlerKampUsu A Blok 
Be~evler!ANKARA 
Elektronik Ag: www.meb.goY.tr 
e-post.a:aslihan.ilhan@meb.goY.tr 

Aynutdl bilgi iyin: A.~!Jhan iLHAN 
MiUi Egitim Uzman Yardlmcisl 
Tel; (0312) 413 3007 
Faks: (0 312) 213 13 56 
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SAGLIKLI NESiL SAGLIKLI 

GELECEK YARISMASI 

YARISMA KILAVUZU 




1. 	 YAR1~MANIN AMACI 

Bu yan~ma ile yocuk ve genylerin zararh ah~kanhklara kar~l bilinyli bir ~ekilde 
yeti~melerini; sigara, alkol, uyu~turucu, kumar ve teknoloji baglmhhgllllll olumsuz ve 
Ylk!Cl etkilerini kavramalanru saglayarak daha gUvenli ve sagbklt bir hayat sUrmelerine 
katkIda bulunmak ve yeni neslin baglll1hhklarla ilgili biliny dUzeylerini arttlrmak 
amaylanmaktadlr. 

2. 	 YAR1~MANIN KONUSU VE ~EKLi 

• 	 y arl~marun konusu "baglmlthk" olup, yan~ma, ilkokul, ortaokul ve lise 
kademe1erinde egitim goren ogrenciler tarafllldan gorsel ve edebi kategorilerde 
hazulanan eserler araslllda yapIlacaktu. 

• 	 Yan~maya, gorsel kategoride afi~, resim, karikarur veya kIsa video alanlarllldan; edebi 
kategoride ise kompozisyon, ~iir, hlkaye, deneme veya anI alanlanndan sadece 
birinden katlhm yapIlabilecektir. 

• 	 Ogrenciler eserlerini ogrencisi olduklarl okul mUdtirlUklerine 3. Maddede belirtilen 
takvim dahilinde teslim edeceklerdir. 

• 	 ilk degerlendirme okullarda kurulacak komisyonlar araclhglyla yapIlarak gorsel ve 
edebi kategorilerde okul birincileri seyilecektir. Okul birincisi seyilen eserler okul 
mUdtirlUgunce ilye milli egitim mUdtirlUgUne gonderilecektir. 

• 	 1kinci degerlendirme ilye Milli Egitim MUdtirlUklerinde olu~turulacak komisyonlar 
tarafllldan yapllarak her bir kademe iyin (ilkokul, ortaokul ve lise) gorsel ve edebi 
kategorilerde ilye birincileri seyilecektir. tIye birincisi seyilen eserler tIye Milli Egitim 
MUdtirlUgU tarafllldan il Milli Egitim MUdUrlUgU'ne gonderilecektir. 

• 	 uyUncu degerlendirme 11 Milli Egitim MUdtirlUklerinde olu~turulacak bir komisyon He 
yapIlarak her bir kademe iyin (ilkokul, ortaokul ve lise) gorsel ve edebi kategorilerde il 
birincileri seyilecektir. 11 birincisi olan eserler il Milli Egitim MUdtirlUgu tarafllldan 
Ttirkiye Ye~ilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetyiler Kasn Kennedy Cad. No:3 
Sarayburnu FatihfiSTANBUL adresine gonderilecektir. 

• 	 DordUncU degerlendirme Ttirkiye Y e~ilay Cemiyeti Genel Merkezinde Y e~ilay ve 
Milli Egitim Bakanhgl temsilcilerinden olu~turulacak bir komisyonca yapllarak Ulke 
yaplllda kademelere gore birincilik, ikincilik ve UyUncUltik alan eserler belirlenecektir. 

3. 	 YAR1~MA TAKviMi 

Okullara Ba~vuru Tarihleri: 05112/2016 -1310112017 
Okullarm Birinci Se~tigi Eserleri il~e Milli Egitim Mudurliiklerine Son Teslim 
Tarihi: 2010112017 
ilye Birincilerinin Se~ilme Tarihleri: 2010112017 - 17/02/2017 



il~e Komisyonunun il~e Birincisi Eserleri it Milli Egitim Miidiirliiklerine Son 
Teslim Tarihi:~l62720TV . 	 "-----"'.~-
II Birincilerinin Se~ilme Tarihleri: 27/02/2017 - 10/03/2017 

it Birincisi Eserlerin Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti GenelMerkezine Teslim Tarihi: 

15/03/2017 

Ulke <;apmda Dereceye Giren Eserlerin Belirlenme Tarihleri: 20/03/2017 
21/04/2017 

Yan~ma Sonu~larmm A~lklanmasl ve Biiyiik Odiil Toreni: 05/05/2017 


4. 	 BA~VURU 

a. 	 Genel ~artlar 
• 	 Yan~maya Milli Egitim Bakanhgl'na bagh resml ve ozel kurumlarda ogrenim 

goren ogrenciler ba~vurabilecektir. 
• 	 Yarl~maya katIlan eserin daha once herhangi bir yan~mada odUl almaml~ ya da 

yaymlanmaml~ olmasl gerekmektedir. 
• 	 Yarl~maya katlhmlar bireysel olacaktlr. Grup, smlf~ okul vb. adma yapllan 

ba~vurular ge<;ersiz sayllacaktir. 
• 	 Yan~maya bu kllavuzun 3. maddesinde yer alan yarl~ma takviminde belirtilen 

tarihler dl~mda yapdan b~vurular ge<;ersiz saytlacaktlr. 
• 	 Yarl~maya kattlacak eserlerin Tfukiye Cumhuriyeti Anayasasl~ Milli Egitim Temel 

Kanunu~ Tfuk Milli Egitimi temel ama<;lan, genel ahlak~ toplumsal huzur ve Tfuk 
aile yaplsma uygun olmasl gerekmektedir. Bu ~artlan saglamadlgl belirlenen 
eserler degerlendirme dl~mda blraktlacakttr. 

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

• 	 Eserler dereceye girip girmedigine bakIlmakslzm yarl~maclya iade edilmeyecek ve 
teslim tarihinden itibaren eserlerin tUm imtiyazl Tfukiye Ye~ilay Cemiyetitne 
ge<;ecektir. Yan~maya katIlan eserler Tfukiye Ye~ilay Cemiyeti tarafmdan 
muhafaza edilecektir. 

• 	 Tfukiye Y e~ilay Cemiyeti, odUl alan ve sergilenmeye deger bulunan eserleri afi~, 
katalog, bro~Ur, kitap<;lk vb. her tUrlti tamtlm malzemesi olarak kullanma hakkma 
sahip olacak; eserlerin ba~ka yerlerden kopyalanmasl durumunda odUlUn iptali 
ger<;ekle~tirilecektir. 

b. 	 Gorsel Kategori Alam Ozel ~artlarl 
Gorsel kategorideki eserler bagImhhk konulu afi~, resim, karikatUr veya klsa 

video alanlannda olacakttr. 

• 	 Resim: Gorsel kategoriye resim alanmda kattlacak olan eserler 35x50 cm 
boyutunda resim kilgldl, fon kilgldl veya tuval Uzerine serbest teknikte 
yapIlabilecektir. Resimler paspartu yapllarak iki karton mukavva arasmda 
gonderilecektir. Eserler, odUl toreninde sergileneceginden, paspartu yapllmayan ve 
herhangi bir nedenle nakliye slrasmda hasar goren eserler yan~maya dahll 

edilmeyecektir. Resimlerin on yUziinde kesinlikle herhangi bir YazI, bilgi vb. 
olmayacaktrr. Arka yiizUne ise ogrencinin; 



Adl-soyadl, 

Smlfl ve Okulu 

ilyesi ve iii 

Aylk Adresi 

Telefon Numarasl, 

Velinin Adl-Soyadl 

Velinin Telefon NumaraSl 

Ogretmenin Adl-Soyadl 

Ogretmenin Telefon NumaraSl 


eksiksiz bir ~ekilde yazIlaeaktIr. Bu bilgiler esere zarar vermeyeeek bir kalemle 
yazllmahdlr. 

• 	 Karikatiir: Gorsel kategoriye karikatiir alamnda katIlaeak olan eserler 35x50 
olyusiindeki kaglda serb est teknikte elle yizilmi~ eserler olaeaktIr. Karikatfuler 
paspartu yaptlarak iki karton mukavva arasmda gonderileeektir. Eserler, odUl 
toreninde sergileneeeginden, paspartu yapIlmayan ve herhangi bir nedenle nakliye 
slrasmda hasar goren eserler yan~maya dahil edilmeyeeektir. Karikaturlerin on 
yuziiude kesinlikle herhangi bir yazl, bilgi vb. olmayaeaktIr. Arka yUziiue ise 
ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

Smlfi ve Okulu 

ilyesi ve iii 

Aylk Adresi 

Telefon Numarasl, 

Velinin Adt-Soyadl 

Velinin Telefon Numarasl 

Ogretmenin Adl-SOyadl 

Ogretmenin Telefon NumaraSl 


eksiksiz bir ~ekilde yazIlaeaktlr. Bu bilgiler esere zarar vermeyeeek bir kalemle 
yazIlmahdlr. 

• 	 Afi~: Gorsel kategoriye afi~ alanmda katIlacak olan eserler 50x70 em boyutunda 
olaeak ve bilgisayar ortammda serbest teknikle hazlrlanaeakttr. Eserler, mukavva, 
kontrplak vb. zemin uzerine yapl~tInlml~ ve kenarslz olarak hazlrlamp iki kart on 
mukavva arasmda gonderileeektir. Eserler, odUl tOreninde sergileneeeginden, 
mukavva, kontraplak vb. zemin iizerine yapl~tmlmaml~ ve herhangi bir nedenle 
nakliye slrasmda hasar goren eserler yan~maya dahll edilmeyecektir. Afi~lerin on 
yUziiude herhangi bir yazl, bilgi vb. olmayaeaktrr. Arka yOziiue ise ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

Smlft ve Okulu 

ilyesi ve iii 


Aylk Adresi 




Telefon Numarasl, 

Ve1inin Adl-Soyadl 

Velinin Telefon Numarasl 

Ogretrnenin Adl-Soyadl 

Ogretrnenin Telefon Numarasl 


eksiksiz bir ~ekilde yazllacaktIr. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalernle 
yazIlrnahdlr. 

• 	 KIsa Video: Video, azarni 140 saniye uzunlugunda ve sosyal rnedyada 
yaymlanabilecek ~ekilde <;ekilecektir. Sakmcall ve zararh ifadeler i<;eren, genel 
ahlak kurallanna uyrnayan, hakaret i<;eren, siyasi arna<;lara hizrnet eden ve fIrma 
adl kullanan eserler yarl~rna dl~l kalacaktu. Videoda <;ekilen goIiintiiIer herhangi 
bir yerden ahntI olrnarnalldu. Bu maddede yer alan kriterlere ve genel ~artlara 
uyrnadtgl tespit edilen videolar degerlendirme dl~l buakIlacaktu. <;ekirn teknigi 
serbesttir. Videolann gosterime uygun resim ve ses kalitesi t~lmasl 

gerekmektedir. Teknik kalite dii~illdiigu sebebiyle anI~Ilmayan videolar 
degerlendirme dl~l blrakllacaktu. <;ekilen videolar USB bellek veya CDIDVD 
ortammda zarf i<;inde teslim edilecektir. Zarfm iistiine ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

Smlfl ve Okulu 

il<;esi ve iIi 

A<;lk Adresi 

Te1efon Numarasl, 

Velinin Adt-Soyadl 

Ve1inin Telefon Numarasl 

Ogretmenin Adl-Soyadl 

Ogretrnenin Telefon Nurnarasl 


eksiksiz bir ~ekilde yaZllacaktlr. 

c. 	 Edebi Kategori Alam Ozel ~artlarl 
• 	 ~iir: Eserler, hece veya serbest 51<;iiyle, A4 kaglda, "Times New Roman" yazl 

karakteri, 11 punto ebadl ve tek satIr arahgmda Tiirk<;e dil bilgisi kurallanna 
uygun olarak yazIlacaktlr. ~iir yaZlhrken hi<;bir yerden almtI yapIlmayacak, ~iir 

tamamen ozgiin olacak ve bir sayfayl ge<;rneyecektir. ~iirin YaZIldlgl A4 ka~dm 
arka yiiziine ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

Slmfl ve Okulu 

tl<;esi ve iii 

A<;lk Adresi 

Telefon Nurnarasl, 

Velinin Adl-Soyadt 


Velinin Telefon Numarasl 




Ogretmenin Adl-Soyadl 
Ogretmenin Telefon Numarasl 

eksiksiz bir ~ekilde yazIlacakur. Bu bilgiler on yfizde yer alan ~iirin okunmasml 
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 
kurallanna uygun olarak yazllacaktrr. Eserler yazlbrken hiybir yerden almu 
yapllmayacakur. Eserler tamamen ozgiin olacak ve 4 (dort) sayfaYl geymeyecek 
~ekilde tek yfize yazdacaktIr. Her sayfaya "1,2,3, .." ~eklinde sayfa numarasl 
verilecektir. Eserin tamamlandlgl son sayfamn arka yiiziine ogrencinin; 

Adl-soyadl, 

Smul ve Okulu 

iIyesi ve iii 

Aylk Adresi 

Telefon Numarasl, 

Velinin Adl-Soyadl 

Velinin Telefon Numarasl 

Ogretmenin Adl-Soyadl 

Ogretmenin Telefon Numarasl 


eksiksiz bir ~ekilde yazllacakur. 

5. 	 DEGERLENDiRME VE ODUL TORENLERi 

a. 	 OkuI Degerlendirmeleri 

Okul degerlendirmeleri okul mfidfirlfigu tarafmdan kurulacak en az fiy ki~iden 

ol~an bir komisyonca yapllacaktrr. Komisyonda en az 1 (bir) resim ve 1 (bir) Tfirkye 
veya Edebiyat ogretmeni ogretmeni bulunacaktlr. Komisyonca okul birincisi seyilen 
eserler okul mfidfirlfigfi tarafmdan 3. Maddede belirtilen takvim dahilinde ek-l formu 
doldurularak resmi yollarla i1ge Milli Egitim Mfidfirlfigfi'ne gonderilecektir. Eserlerin 
hasar gormeden i1ge Milli Egitim Mfidfirliigfi'ne gonderilmesinden okul mfidfirlfigu 
sorumludur. 

b. 	 il~e Degerlendirmeleri 

ilge degerlendirmeleri i1ge Milli Egitim Mfidiirlfigu tarafmdan kurulacak en az ii9 
ki~iden olu~an bir komisyonca yapllacaktrr. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim ve 1 
(bir) Tfirkge veya Edebiyat ogretmeni bulunacaktlr. il~e degerlendirmeIerinde gorsel 
ve edebi kategorilerde ayn ayrl olmak iizere ilkokul, ortaokul ve lise birincileri 
belirlenecektir. Komisyonca ilge birincisi se9ilen eserler i1ge Milli Egitim 
Mfidfirlfigfi tarafmdan 3. Maddede belirtilen takvim dahilinde ek-2 form doldurularak 
il Milli Egitim Mfidiirlfigu'ne gonderilecektir. Eserlerin hasar gormeden il Milli 
Egitim Mfidfirlligfi'ne gonderilmesinden ilye Milli Egitim Mfidiirliigu sorumludur. 

c. 	 II Degerlendirmeleri 



"'. 

11 degerlendinneleri il Milli Egitim MUdiirlUgu tarafmdan kurulacak komisyonca 
yapIlacaktlr. Komisyonlar 5' i il milli egitim 2'si Y e~ilay temsilcisi olmak Uzere 
toplam 7 ki~iden ol~acaktrr. Ye~i1ay'm ~ubesi olmayan illerde komisyonun tamaml il 
milli egitim temsilcilerinden olu~acaktrr. Komisyonlarda en az 1 (bir) resim ve 1 (bir) 
Tiirk¥e veya Edebiyat ogretmeni bulunacaktlr. il degerlendirmelerinde gorsel ve 
edebi kategorilerde ayrl ayn olmak iizere ilkokul, ortaokul ve lise birincileri 
belirlenecektir. Komisyonca il birincisi se¥ilen eserler il Milli Egitim MUdiirlUgu 
tarafmdan 3. Maddede belirtilen takvim dahilinde TUrkiye Ye~ilay Cemiyeti Genel 
Merkezi'ne gonderilecektir. Eserlerin hasar gonneden Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti 
Genel Merkezi Sepet¥i1er Kasn Kennedy Cad. No:3 Saraybumu FatihiiSTANBUL 
adresine gonderilmesinden il Milli Egitim MUdUrlUgu sorumludur. 

d. Genel Degerlendirme 

Genel degerlendinne TUrkiye Ye~ilay Cemiyeti Genel Merkezi'nde 5'i Milli Egitim 
Bakanhgl 2'si Y e~ilay temsilcisi olmak Uzere toplam 7 ki~iden olu~acak bir jUri 
tarafmdan yapllacakttr. JUri, il birincileri arasmdan gorsel ve edebi kategorilerde 
TUrkiye birinci, ikinci ve u¥Unctilerini belirleyecektir. 

e. Odiil Torenleri 
• il degerlendinneleri tamamlandtktan soma i1 birincilerine odUI verilmek Uzere 11 

Milli Egitim MUdUrlUklerince odtil almaya hak kazanan ogrencilerin 
okullanndan ve ailelerinden izleyicilerin de yer aldigi bir odul toreni 
dUzenlenecektir. Torende odUller, Ye~ilay ~ubesini ve Milli Egitim 
MUdUrlUgiinu temsilen protokolde yer alan ki~i1er tarafmdan sahiplerine 
sunulacaktlr. Odtil tOreni ile ilgili organizasyonlarda il Milli Egitim 
MUdUrlUkleri sorumlu olacak ve Y e~ilay ~ubesinin bulundugu illerde ~ubeler 11 
MUdUrlUklerine destek saglayacaktlr. 

• Genel Degerlendirme yaplldIktan soma 05.05.2017 tarihinde istanbul'da bUyUk 
odtil tOreni diizenlenecektir. BiiyUk odtil tOrenine il birincisi ogrenci, ogrenci 
velisi ve ogrencinin eser gonderdigi alamn bran~ ogretmeni katIlacaktIr. Bran~ 
ogretmeninin olmadIgl durumlarda odtil tOrenine ogrencinin sImf ogretmeni 
katIlacaktrr . 

6. ODULLER 

11 birincilerine il odtil tOrenlerinde 500 TL odiil verilecektir. DIke genelinde 
eserlerin degerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci gel en 
katIhmcIlara 5.000 TL, ikinci gelen katIlImcIlara 3.000 TL, U¥iincii gelen 
katllImcllara ise 1.500 TL odtil verilecektir. Okul ve il¥e birincilerine herhangi bir 
odtil verilmeyecektir. 

7. TELiF 

• Eserler dereceye gmp girmedigine bakllmakslzm yar1~maclya iade 
edilmeyecek ve teslim tarihinden itibaren eserlerin tUm imtiyazl TUrkiye 



y e~ilay Cemiyeti'ne geQecektir. Yan~maya katIlan eserler TUrkiye Ye~ilay 
Cemiyeti tarafmdan muhafaza edilecektir. 

• 	 TUrkiye Ye~ilay Cemiyeti, odUl alan ve sergilenmeye deger bulunan eserleri 
afi~, katalog, bro~iir, kitaPQlk vb. her tiirlii tanlum malzemesi olarak kullanma 
hakkma sahip olacak; eserlerin b~ka yerlerden kopyalanmasl durumunda 
odUliin iptali gerQekle~tirilecektir. 

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

• 	 Yarl~maya gonderilen eserin almu ve/veya Qalmtl olmasmdan dogabilecek her 
tiirlii yasal sorumluluklar yarl~maclya aittir. Tespit edildigi takdirde eser sahibi 
odiillendirilmi~ olsa bile odiilii geri almrr. 

• 	 Yarl~maya gonderilen eserlerdeki ozgiin olmayan metin, goriintii, miizik, vb. 
kullanImlardan dogacak her tiirlii telif ve fikri hakkl ve reklam ogeleri 
yan~macmm sorumlulugundadlr. Bu kapsamda dogacak hukuki sorumluluk 
yan~maclya aittir. 

• 	 Bu yan~maya katllanlar yan~ma ko~ullanm kabul etmi~ sayIlrrlar. Uygulama 
esaslannda yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Ozel Egitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Miidiirliigii'ne aittir. Yan~maya katdanlar bu ~artlarl kabul 
etmi~ sayIlrr. 

8. 	 FORMLAR 

EK-l: Okul MiidiirlUkleri Tarafmdan Doldurulacak Formlar 

OKULUN IGORSEL KATEGORi IEDEBiKATEGORi 
ADI 

Resim Afi~ KarikatUr IKIsa ~iir Kompozisyon Hikaye Deneme IAm 

• S.~$VURANI ' Video 

OGRENCI 

SAYISI 

1.0LAN 
ESER 

I 



EK-2: il~e Milli Egitim Miidtirlillderi Tarafmdan Doldurulacak Formlar 

IiLCENiN IGORSEL KATEGORi IEDEBi KATEGORi 
ADI 

Resim Karikatiir Kompozisyon Hikaye Deneme Am 

Video 


ESER 

GONDEREN 

OKUL 

SAYISI 


K1saAfi~ ~iir 

I
I 

I.OLAN 

ESER 


EK-3: il Milli Egitim Miidtirliikleri Tarafmdan Doldurulacak Formlar 

iLiN ADI 

iL 

MODDRLuGU 
NE VLA$AN 
TOPLAM 
ESERSAYISI 

GORSEL KATEGORi 

Resim Afi~ Karikatiir Klsa 
Video 

EDEBi KATEGORi 

~iir IKompozisyon Hikaye Deneme Am 

l.OLAN 
ESER 


