
T.e. 

MU$ vALiLioi 


it Milli Egitim Miidiirliigii 


SaYI : 32026198-821.05-E.14476247 21.09.2017 
Konu : $anhurfa STEM Y afl~maSl. 

............................................KAYMAKAMLIOINA 

i1ge Milli Egitim Miidiirliigii 

............................. ORTAOKUL MUDURLUOONE 


ilgi :Milli Egitim Bakanllgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii'niin 
15/09/2017 tarih ve 13982792 saYlh yazlSl. 

$anhurfa il Milli Egitim MiidiirlUgu ve $anhurfa Biiyiik~ehir Belediyesi i~birliginde; 
2017-2018 egitim ogretim yllmda, TUBiTAK 4007 Bilim $enligi kapsammda Tiirkiye geneli 
resm1lozel tUm ortaokul ogrencilerine yonelik, ekli ~artname esaslan dogrultusunda 
"$anhurfa STEM Yan~masl" diizenleme talebine i1i~kin ilgi yazl ve ekleri Bakanhglmlzca 
incelenmi~tir. 

. Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ekte gonderilmi~ olup, okulunuz ogrencilerine 
gerekli duyurunun yapllmasml, yan~maya katIlmak isteyenlerin ilgi yazl ekindeki ~artnamede 
belirtilen adrese miiracaat etmeleri hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

MetiniLCi 
Vah a. 

Milli Egitim Miidiirii 

Ek: 

ilgi yazl ve ekleri (8 sayfa) 


DagltIm: 

ilge Kaymakamhklanna 

Ortaokul Miid. 


Bu evmk giivenli elektronik irnza ileiDlZalaD1lU~IIT. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8aa7-d35e-3218-89f9-9171 kodu ilc leyi! edilcbilir. 

https://evraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudiirlugu 


SaYl : 88013337-821.05-E.13982792 ·15.09.2017 
Konu : $anhurfa STEM Yan~masl 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : $anlmrfa Valiligi (il Milli Egitim MudurlUgu)' nin 13/0912017 tarihli ve 84999939
604.01.01-E.13649588 saYlh yazlSl. 

$anhurfa il Milli Egitim Mudurlugu ve $anhurfa Bu~ehir Belediyesi i~birliginde; 
2017 -2018 egitim' ogretim Yllmda, TlmiTAK 4007 Bilim $enligi kapsammda Tfukiye geneli 
resmi/ozel tum ortaokul, lise ve dengi okul ogrencilerine yonelik, ekli ~artname esaslan 
dogrultusunda "$anhurfa STEM Yan~masl" diizenleme talebine ili~kin ilgi yazl ve ekleri 
incelenmi~tir. 

Duyurusuna http://yegitek.meb.gov. tr Iwwwlyarisma-duyurularilkategoril18 adresinden 
ula~llabilecek olan soz konusu etkinligin; Turkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milll Egitim 
Teme1 Kanunu ile Turk Milll Egitiminin genel amaylanna uygun olarak yUrUrlukte olan rum 
yasa1 duzenlemelerde belirtilenhukUm, esas ve amaylara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, 
denetimleri i1gili okul, il~eli1 milli egitim mudurlUkleri tarafmdan geryek1e~tirilmek uzere, 
derslerin aksatIlmamasl kaydlyla ve gonullU1iik esasma gore yapllmasl hususunda bilgilerinizi 
ve geregini arz/rica ederim. 

Bila1 TIRNAK<;I 

Bakan a. 


Genel Mudur 


Ek: ilgi yazl ve ekleri (7 sayfa) 


Etkinlik irtibat: 0 (551) 406 11 90 


Daglt1m: 

Geregi: Bilgi: 

BPlam Temel Egitim Genel Mudfulugune 


Ortaogretim Genel Miidiirliigiine 
Din Ogretimi Genel Miidurlugune 
Mes1eki ve Teknik Egitim Genel Miidfuliigiine 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudfuliigune 
Ozel Bgit. ve Rehb. Hizm.Genel Miidurliigune 

Emniyet MalL Milas Sokak No: 8 06500 Yenimahalh" ! ANKA.RA Bilgi iliin : Arm SEVINDIK 
Teiefon No: (0312)2969400 faks No: (0312) 213 6136 Ggretmen 

e-Posta: asevindik@meb.gov.tr Internet Adresi: yegiteLmeb.gov.lr Telefon No: (0 312)296 94 65 

Bu evrak g!ivenli elektronik imza ile imzalarunl,llr. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7 514-0b4a-32b6-bf92-c06b kodu ile tcyit edilcbilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tr
http:http://yegitek.meb.gov


T.e. 
SANLIURF A V ALiLiGi 

il Milli Egitim Miidiirliigu 

SaYl : 84999939-604.01.0 I-E. 13649588 13.09.2017 
Konu : $anlmrfa STEM Yan~masl 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA 
(Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii) 

ANKARA 

19-21 Ekim 2017 tarihleri arasmda $anhurfa'da diizenlenecek olan TOBiTAK 4007 
Bilim $enligi kapsammda Bakanhglmlzca da uygun gorulmesi halinde valiligimizin 
destegiyle Mi.idiirliigumiiz ve $anllUrfa Bii~ehir Belediyesi i~bir1igiyle STEM Yan~masl 
yapIlmasl planlanml~trr. Belirtilen organizasyon i9in gerekli iznin verilmesi ve 81 il Milli 
Egitim Miidiirliigllne konu ile ilgili yazlIDlzm belirtilmesi hususunda; 

Geregini arz ederim. 

Ziya SULUYER 

Vali a. 
Milli Egitim Miidiir V. 

EKLER: 
1. Yan~ma $artnamesi 
2. Valilik Oluru 

Adres: ~anllUrfa nMEM Bilgi [yin: Mehmet Nuri OdUT 
Elektronil< Ag: https:l/sanliurfa.meb.gov.tr/ Tel: 0 (55 J) 406 11 90 
e-posta: tubitak63@gmail.com Faks: 0(_) ___ 

Bu evrak giivenli elektronik irnza lie irnzalanuu§tlf. httpsJ/evraksorgu.meb.gov.tr adresinden fd85-c9a4-32fe-8b33-6a85 kodu He teyit edilebilir. 



T.C. 

~ANLIURFA V ALiLidl 


iI Milli Egitim Miidiirliigii 


Sayl :84999939-20-E.13447707 11109/2017 
Konu : STEM Yan~masl 

vALiLiK MAKAMINA 

ilimizde 19,20 ve 21 Ekim 2017 tarihlerinde Sanhurfa it Milli Egitim Mildilrlilgil ve 
SanllUrfa Biiyiik;;ehir Belediyesi ortakligmda TOBiTAK 4007 Bilim Senligi diizenlenecektir. 

TOBiT AK 4007 Bilim ~enligi kapsammda ulusal diizeyde STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) Yan~masl planlanrrl1~ olup yan;;maya ortaokul, lise 
ve ilniversite ogrencileri ba~vurabilecektir. 

Bu yIl ilk kez dilzenienecek ve adl "~anhurfa STEM Yan~masl" olan yan~manm 
~artnamesi ekte sunulmu~ olup final sergisinin 19-21 Ekim 2017 tarihinde ~anhurfa Turgut 
Ozal Parkt'nda yapIlmasl mildilrlilgiimilzce uygun gorillmektedir. 

Makamlanruzca da uygun gOrilhnesi halinde olurlanmza arz ederim. 

~erafettin TORAN 
MiUi Egitim Mildilrlilgu 

Uygun goril~le arz ederim. 

UfukAKIL 
VaH YardlmcIsl 

OLUR 
11109/2017 

Abdullah ERiN 

~anhurfa Valisi 

EK: 
y an~ma Sartnamesi 

Adrcs: ~anlmrfa If 1\tIEM Bilgi h;in: l'vlehmet Nuri OGOT 
Elektronik Ag: https:.!/sanliurfa.meb.gov.tri Tel: 0 (551)406 II 90 
e-rosta: tuhitak63rwgmail.com Faks O(~) ________ 

BlI evrak guve"li elektronik imza ile imza1anmllltlr. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresilldeo fa55-043c-30aa-9ff4-a3a5 kodu ile teyi! edilebilir. 

https://evraksorgu.meb.gov.tr


SANLIURFA BUYirKSEIDR BELEDiYESi VE SANLIURFA iL MiLLi EGiTiM 

MVDURLUGU iSBiRLiGiNDE YURVTVLEN TiJBiTAK 4007 PROJESi 


KAPSAMINDA BiLiM SENLi~i STEM MATERYALLERi iLE PROJE Y ARISMASI 


Y ARISMANIN AMACI 

Ogrencilerin STEM yakla~nnma uygun olarak Fen, Matematik, Teknoloji ve MiiheIidislik 
dallarmda yeteneklerini per9inlemek, ilgi uyandlrmak, STEM materyalleri ile ozgiin iitiinler 
tasarlamalanna olanak saglamak amaclyla diizenlenecektir. 

Ama9larlmlz arasmda ogrencilerin okulda ogrendikleri teorik bilgileri pratige dokmelerini 
saglamak, 21. yy becerilerini geli~tirmek, geli~en teknoloji ile icat yapabilen, iiretebilen, var . 	 ., 
olan sorunlara 90zfun geli~tirebilen yetenekli ogrencilere ula~mak, ogrencilere bilimsel siire9 
basamaklarllll uygulayabilecekleri bir alan olu~turmak ve iilke genelinde bilimsel ama9h proje 
ve yan~malara olan ilgiyi artIrmak, STEM disiplinleri alanlannda farkmdalIk olu~turmak 
vardlr. 

BASVURU KOSULLARI 

• 	 y an~maya iilke genelindeki Devlet Okullarl, Ozel Okullar ve Bilim Sanat 
Merkezlerinde Ortaokul/Lise diizeyinde ogrenim goren ogrenciler ile iilke genelindeki 
iiniversite ogrencileri katllabilir. 

• 	 Yan~maya ogrenciler en fazla 3 proje ile ba~vurabilir. 
• 	 Her projede bir ogrenci gorevalabilir. 
• 	 Bir projede bir dam~man ogretmen olacaktIr ve projelerde dam~manogretmen olmasl 

zorunludur. Universite ogrencileri i9in dam~man gerekmemektedir. 
• 	 Okullar birden fazla proje ile ba~vum yapabilirler. 
• 	 Yarl~maya online ba~vuru formu doldurularak ba~vumlacaktrr. Proje ba~vumlan i9in 

www.sanliurfabilimsenligi.org adresinden 11 Eyliil - 7 Ekim 2017 tarihleri arasmda 
ogrenci ve dam~man ogretmeni tarafmdan online ba~vuru formu doldumlur ve 
onaylamr. Online ba~vuruda proje ozeti 250 kelimeyi ge9memelidir. Son ba~vuru 
tarihinin mesai bitiminden somaki miiracaatlar kabul edilmeyecektir. 

• 	 Proje rapom *.pdf formatmda sisteme yiiklenecektir. 
• 	 Yan~ma giinii yapllacak olan sergiye proje sahibi ogrencilerin ve danl~man 

ogretmenlerin katIlmasl zorunludur. 
• 	 Proje 9ah~malan ozgtin ve ozgiin olmayan igerik baknmndan bazl ko~ullan 

saglamahdlr. Bu ko~ullar odiil kriterlerinde belirtilmi~tir. 
• 	 Ba~ka bir yan~mada odiil alml~ projeler gegerli sayllmayacaktrr. 
• 	 il dl~mdan katllacak ogretmen, ogrenci ve okul miidiUii i9in resmi davetiye 

gonderilecektir. 
• 	 y arl~ma; Miihendislik Tasanm, Kiiresel Sorunlara <;oziim, AtIk Malzemeler ile 

inovasyon dabnda olmak iizere 3 alandan proje hazlrlanabilir. 
• 	 Yan~ma formu kategori ~artlarma goredoldurulmabdrr. 

http:www.sanliurfabilimsenligi.org


BA~VURULARIN DEGERLENDiRiLMESi 

• 	 STEM Materyalleri ile Proje Yan~masl, proje ~artnamesinde belirtilen usul ve esaslar 
<;er<;evesinde,alamnda uzman akademisyenler ve farkh kurumlardaki proje uzmamjUri 
Uyeleri tarafmdan proje degerlendirmede kullamlan oll(Utlere gore bilimsel olarak 
yapllacaktlr. 

• 	 Gonderilen projeler jUri tarafindan degerlendirilecek sergilenmeye uygun gori.ilen 
projeler www.sanliurfabilimsenligi.org'dailan edilecektir. 

• 	 Finalde Tiirkiye'den gel(meye hak kazanan 50 proje ~anhurfa'da sergilenecektir. 
• 	 il dl~mdan projesi sergilenecek olan ortaokul ve lise ogrencilerinin, ula~m1 ve 

konaklamalarl okullarl tarafmdan kar~Ilanacaktlr. Danl~man ogretmenlerin ise yolluk 
ve yevmiyeleri kurumlarmca kar~IlanacaktIr. (Final sergisine katIlmaya hak kazanan 
okullara valilik ve bakanhk olurlarl gonderilecektir.) 

• 	 il dl~mdan projesi sergilenecek olan Universite ogrencileri bireysel katIllm 
saglayacagmdan konaklama ve yolluk masraflarl kendisi tarafmdan kar~IlanacaktIr. 

• 	 Projeler Ozgi.inlUk ve Yaratlclhk, Kullamlan Bilimsel Yontem, Tutarhhk ve Kalli, 
Yararhhk, Uygulanabilirlik ve Kullam~llllk, Kaynak Taramasl, Ozi.imseme ve 
Hakimiyet, Sonul( ve Al(lkhk gibi k!staslar goz onUnde bulundumlarak 
degerlendirilecektir. 

DEGERLENDiRME KRiTERLERi 

jUri, yan~maya katllanlann bulu~, tasanm, estetik kavramml yeni bir bakI~la ele ahp 
almadlklanm degerlendirecektir. 

JUri genel kriterleri a~agldaki gibidir: 

Projenin; 
• 	 Var olan iiretim standartlarl ve kanunlara uygunlugu, 
• 	 Sunum belgelerinin projenin fonksiyonlarIill tam anlamlyla al(Iklayabilmesi, 
• 	 Uretim al(lsmdan kolayhgl ve uygunlugu, 
• 	 Bi<;iminin farkh ve ilgi I(ekici olmasl, 
• 	 Benzerleri arasmda farkhhk gostermesi, 
• 	 Seyilen malzemenin uygl.mlugu, 
• 	 Amaci ile ilgili fayda veya faydalar saglamasl, 
• 	 (::evreye duyarh olmasI, 
• 	 Teorik olarak geyerli ohnasl 

PROJE 6ZELLiKLERi 

Tasanm U<; soruya cevap verecek ~ekilde hazlrlanacak. 

• 	 Tasanmllliz ne yaplyor? 
• 	 TasarImilllz bunu nasil yaplyor? 
• 	 TasarIillllliZm oncekilerden fark! ne? 

www.sanliurfabilimsenligi.org'dailan


Tasanmm Goriintlisii 

• 	 Projenizi iiC; farkh aC;ldan (on, arka, yan profil) c;iziniz. 
• 	 Projenizin genel goriintlisiinii C;iziniz. 
• 	 Prototip Modelinizi tamamlayarak fotografianm c;ekiniz. 

Raporunuz ana hatlarl ile ~unlan ic;ennelidir: 

• 	 PROJE ADI: Ba~hgm projeyi tam olarak yansltmaSl. 
• 	 KONSEPT: Dii~iincenizin aC;lklanmasl ve c;izim ile omeklendirilmesi. 
• 	 HEDEF KiTLE: TasarImlll1z iC;in hedefolarak aldlglmz tiiketici kitlesinin belirlenmesi. 
• 	 i~LEVSELLiK: TasanmmlZm neler yapabileceginin aC;lklanmasl. 
• 	 Y ARARLILIK: Tasanmlmzm hedef aldlgltliketici ihtiyaylanmn aYlkianmasl. Maddi 

kriterlerin belirtilmesi. 
• 	 PRATiKLiK: Tasar1ll11mzm ya~ama ne gibi bir pratik oneri SlllduglllOO ac;I1danmasl. 
• 	 A<;IKLAMA; Yan~11acak kategorilerde belirtilen ozel kriterlerin aynntIlI olarak 

aC;lklanmasl. Gerekiyorsa grafik, resim vb. eklenmesl. 

Prototip Model 

Modellere ve prototiplere urun geli~tinne srrasmda ihtiyay duyulur. Modeller tasarlID 
c;ah~malarmda gelinen noktaYl gozleme adma oldukc;a kullam~hdlr. Tasanma ait deneme ve 
testlerin yaplIDl a~amasmda her zaman en iyi yontem tasarlmm birebir numunesine sahip 
olmaktlr. 

• 	 Modeller, tasarlml en iyi ifade edebilecek bilinen maket malzemeleri kullanllarak 
yaplhrlar. 

• 	 Prototip modeller tasanyt en iyi ~ekilde ifade etmelidir. 
• 	 Prototip, olc;ek ve malzeme slll1rlamasl olmakslzm ancak slmrh bir mekanda 

sergilenebilecegi goz aniinde bulundurularak hazrrlanmahdlr. 
• 	 Modellerde tavsiye edilen biiyiikliik 60x60 em taban alamdIr. 
• 	 60 x 60 em taban alanmdan daha bilyiik yer kaplayacak tasarlm anerilerinde modeller 

uygoo ol<;ekte hazlrlanmahdrr. 

PROJE TiPLERiNE GORE DEGERLENDiRME KRiTERLERi 

Miihendislik Tasarun Odiilii; 

• 	 Daha once tasarlanml~ fuiinlerden farkh olmah. 
• 	 i§lev, tasarlm ve fikir aC;lsmdan ozgiin olmah 
• 	 i~levi benzerlerine gore daha kullam§h olmah 
• 	 STEM yakla~rrmna uygoo olarak tasarlanmah 
• 	 21. yy becerilerini t~lmall 
• 	 Gerc;ege uygulanabilir bir tasarlm olmasl 



Kiiresel Sorunlara <;oziim Odiilii; 

• 	 Yeni bir tasanm olmah ya da tasarlanan tirtin ozgtin bir alana 90ziIm tiretiyor olmah 
• 	 STEM yakla~lmma uygun olarak tasarlanmah 
• 	 21. yy becerilerini ta~lmah 
• 	 Dtinya iizerinde 9ozi.im getirilememi~ hala sorun olmaya devam eden bir konuya 90ztim 

tiretmek amaclyla tasarlanmah 
• 	 Urettigi 90ztimtin maliyeti ruketilen malzemeleri ge9memeli, maddi a91dan 

uygulanabilir olmah (Proje a91klamalannda kullamlacak alana gidecek maliyet ve 
90ziIm fuetecegi alandan kazamlacak kar tablosu 91kartlhp belirtilmeli) 

AtIk Malzemelerle inovasyon Odiilii 

• 	 En ucuz maliyetle tasarlanmah (Kullamlan malzemelerin maliyet tablosu proJe 
a91klamalannda belirtilmeli) 

• 	 21. yy becerilerini ta~lmah 
• 	 STEM yakla~lmma uygun olarak tasarlanmah 
• 	 En az bir miihendislik becerisi igerme1i 
• 	 Ozgtin olmah 

YARISMA TAKViMi 

Ba~vuru Tarihleri 11 EylU12017 - 07 Ekim 2017 

Finalistlerin A~lklanmasl 10 Ekim 2017 

Sergi Tarihi 	 19-21 Ekim 2017 

Odiil Toreni 	 21 Ekim 2017 

ODULLER 

ODUL (ORTAOKUL) 1. 2. 3. Dam~man 

TAM CEYREKMiihendislik Tasanm 	 YARIMALTIN
ALTIN 	 ALTIN 

DANI~MAN 
TAM ~EYREK OGRETMENLER

YARIM ALTIN Y·Kiiresel Soruna ~ijziim ALTIN ALTIN DERECEYE GiREN 
OGRENCiSiYLE A YNI 

TAM .<;EYREK ODULU ALACAKTIR. AtIk Malzemeler He 
ALTIN . Y ARIM AL TIN ALTIN·inovasyon 



ODirL (LiSE) 


Miihendislik Tasanm 


Kiiresel Soruna C;oziim 


1. 


2ADET 

TAMALTIN 


2ADET 

TAMALTIN 


2ADET 
AtIk Malzemeler He inovasyon TAMALTIN 

ODirL (iiNiVERSiTE) 


Miihendislik Tasarun 


Kiiresel Soruna C;oziim 


AtIk Malzemeler He inovasyon 


1. 


2500 TL 


2500 TL 


2500 TL 


2. 3. 

TAM YARIM 

ALTIN ALTIN 


_._. 

TAM YARIM 
ALTIN ALTIN 

TAM YARIM 
ALTIN ALTIN 

2. 3. 

1500 TL 1000 TL 

1500 TL 1000 TL 

1500 TL 1000 TL 

DaDl~man 

DANISMAN 

OGRETMENLER 


DERECEYE GiREN 

OGRENCiSiYLE A YNI 

ODULO ALACAKTIR. 


• 	 Finale kalan ti.im ogrenci ve daru~man ogretmenlere katlhm sertifIkasl verilecektir. 
• 	 Jiiri, yapacagl degerlendirmede odiile laylk proj e bulamadlgl takdirde odiil 

kademelerinden herhangi birisini bo~ brrakabilir. 
• 	 Jiiri degerlendirme sonu9lanru i<;;eren rapor yan~ma sekretaryasmdan temin edilebilir. 
• 	 Yan~maya katllanlar bu ~artnamede belirtilen ko~ullarl ve jiirinin kararlanru kabul 

etmi~ olurlar. 
• 	 Sonu<;;lar odiil tOreninde a<;;lklanacaktlr. 

ONEMLi BiLGiLER 

• 	 Prototip a~amasmda tasanmlruzm gorsel ve i~levsel olarak anla~llmaslru saglayacak 
model yaplmma onem veriniz. 

• 	 Uriin tasanml yapan web sitelerini inceleyiniz. 
• 	 TasarlID egitimi veren kurumlarm web sitelerini inceleyiniz. 
• 	 Projenizle ilgili 10 dakikahk bir sunum haztrlaymlz. 
• 	 Endiistri tiriinlerin sunu~lannda gorsel ara<;;lar etkili olmaktadu. Projenizi iyi bir ~ekilde 

anlatan paftalar hazrrlayabilirsiniz. Paftalar tasarlmlruzm on goriinti~, yan goriinti~ tist 
goriinii~ ve perspektif 9izimleri kapsayan ve hangi kavramdan yola «lkarak tasarlml 
tamamladlgmlzl anlatan sunumkagltlandrr. Onemli sunumlar i<;;in 50x70 ve 70x100 em 
gibi ol9iiler kullamlabilirsiniz. 

• 	 Projeler daha once herhangi bir yan~maya kat11maml~ olmahdu. (Yeni olmayan 
projelerin sommlulugu proje sahipleri ve dam~man ogretmenlere aittir.) 


