T.C.
MUS VALiLiGi
il Mi111 Egitim Mudurlugu

SaYI : 32026198-821.05-E.14476201
Konu: Resim Yan~masl

21.09.2017

............................................ KAYMAKAMLIGINA
i1ve Milli Egitim Mudurlugu
........................ .iLKOKUL MUnURLUGUNE

ilgi

:Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudurlugu'niin
18/09/2017 tarih ve 14159615 saYlh yazlSl.

istanbul Ba~ak~ehir Belediyesi inovasyon ve Teknoloji Merkezinin, son katlhm tarihi
13 Ekim 2017 olmak uzere Tfukiye geneli resmi/ozel tum ortaokul ogrencileri ile ilkokul ve
ortaokul ogretmenlerine yonelik; ogrenci ve ogretmenieri yenilik9i projeler fuetmek
konusunda desteklemek ve te~vik etmek amaclyla ekli ~artname esaslan dogrultusunda
"inovasyon Yan~masl" diizenleme talebine ili~kin ilgi yazl ve ekleri Bakanhglmlzca
incelenmi~tir.

Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ekte gonderilmi~ olup, okulunuz ogrencilerine
gerekli duyurunun yapIlmaS1ll1, yan~maya katIlacak eserlerin ilgi yazl ekindeki ~artnamede
belirtilen adrese dogrudan gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Metin iLCi
Vali a.
Milli Egitim MudurU
Ek:
ilgi yazl ve ekleri (4 sayfa)

Dagltlm:
ilve Kaymakamhklanna
ilkokul Mud.

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzala1l1111~tlr. https://evraksorgu.meb.gov.tr ad.resinden

96a4-61ee-3e6b-8ba6-bddO

kodu ile teyit edilebilir.

T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii

SaY1 : 88013337-821.05-E.14159615
Konu : Resim Yan~mas1

18.09.2017

DAGITIM YERLERiNE

ilgi

: VakIf Emeklilik Anonim $irketinin 08/09/2017 tarihli ve 1332416 sayI11 ge1en yazlSl.

Vaklf Emeklilik Anonim $irketinin, son ba~vuru tarihi 16 Ekim 2017 olmak uzere
Turkiye geneli resmi/ozel t;iim ilkokul ogrencilerine yonelik; gelecek nesillere tasarruf etme
farkmdahgl kazandlrmak 'Iamaclyla ekli ~artname esaslan dogrultusunda "3. Kumbara
Tasanml Resim Yan~masl"! duzenleme talebine ili$kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi$tir.
Duyurusuna http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurularilkategori/18 linkinden
ula$Ilabilecek olan soz konusu yarl~mamn; Tfukiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim
Temel Kanunu ile Turk Mihi Egitiminin genel ama<;larma uygun olarak yfufirliikte olan tUm
yasal duzenlemelerde belirhlen hiikiim, esas ve ama<;lara aykInhk te$kil etmeyecek $ekilde,
denetimleri ilgili okul, il<;e/il milli egitim mudurlUkleri tarafmdan ger<;ekle~tirilmek uzere,
derslerin aksatIlmamasl kaydlyla gonulluluk esasma gore yapllmasl hususunda bilgilerinizi
ve geregini arz/rica ederim.

Bilal TIRNAK(:I
Bakan a.
Genel Mudur

Ek: ilgi yazl ve ekleri (3 sayfa)
Etkinlik irtibat: 0212310 37 43
DagltIm:
Geregi:
BPlam

Bilgi:
Temel Egitim Genel Mtidfultigune
Ozel Ogretim Kurumlan Gene1 Mtidtirltigline
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mtidurlugtine
VakIfEmeklilik Anonim $irketine

Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 06560 YenimahalleiM'KARA
TelefonNo: (0312)2969400 FaksNo: (0312)213 6136
e-Posta: hsezen@meb.gov.tr Tnteme! Adresi: yegitekmeb.gov.tr
En evrak giivenli clektronik imza ile imzalanlnLjtJr. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

Bilgi i<;in : Hiilya SEZEN
Uzrnan Ogretmen

Telefon No: (0 312) 2969485

d96c-cl12-3992-bOOS-Sfb2

kodu ile teyit edilebilir.

.~

