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MUS VALiLiGi 


il Mim Egitim Miidlirliigu 


Sayt : 32026198-821,05-E.17236075 20.10.2017 

Konu : "Su Elc;i1eri Egitim ve Farkllldahk 

Artlrma Teknik Destek Proj esi II 

............................................KAYMAKAMLIGINi\ 
ilc;e Milli Egitim Miidiirliigu 

........................... iLKiORTAOKUL M"'LrDURLUGUNE 


iIgi 	 :Milli Egitim Bakanhgt Temel Egitim Genel Mfidiirliigii'niin 18/10/2017 tarih ve 

17066946 saYlh yaZlSl. 

Devlet Su i~leri Genel Miidiirlilguniin ana faydalamcI, Tlirkiye Radyo Televizyon 
Kurumu ve Bakanltglmlzlll da faydalall1CI oldugu "Su El9ileri Egitim ve Farkllldahk ArtIrma 
Teknik Destek Projesi" kapsamlllda Genel Miidiirliigumiizce, ilkokul ve ortaokullara yonelik 
"Su Elc;ileriyiz Suyun Bek9i1eriyiz" yart~masl diizenlenecegibelirtilmektedir. 

S5z konusu yan~mayla ilgili yazl ve yan~ma ~artnamesi yazlmlz ekinde 
g5nderi1mi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapilmasllll ve her kategoride 
l.olan eserlerin 07.1..,.2017 tarihine kadar Mildiirlilgumiiz Temel Egitim Subesine 
gonderilmesi hususunda; 

BUgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLCi 
Vali a. 

Milli Egitim Miidfuil 

Ekler: 


l-Yazl (7 Sayfa) 


Dagltlm: 


ilye Kaymakamhklanna 


ilkokul ve Ortaokul Mild. 


Bu evrak gOvenI; elektronik imza iJe imzalamm~trr. https:llevrllksorgu.meb.gov.tr .dro"inden e7fd-ce2c-3259-gela-4307 kodu He ley;! edilebilir. 

https:llevrllksorgu.meb.gov.tr
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T.C. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 
Temel Egitim Gene! Miidfuliigu 

~, 

Say! : 66621367-746.01.01-E.17066946 18.102017 

Konu : "Su Elyileri Egitim ve Farkmdahk 
Artmna Teknik Destek Projesi" 

DAGITIM YERLERiNE 

Devlet Su i~leri Genel MiidfulUgiiniin ana faydalalllcl, Tfukiye Radyo Televizyon 
Kurumu ve Bakanhgulllzlll da faydalalllci oldugu "Su Elyileri Egitim ve Farkllldahk Artlrma 
Teknik Destek Projesi" Genel Miidiirliigumiizce yiiriitiilmektedir. Projenin genel amaCl 
Tiirkiye'de yevre koruma ve suyun siirdiiriilebilir kullalllmllla katkl saglamak olup, proje ile 
yevre koruma ve su kaynaklanllln etkili ve makul olarak kullalllimasl He ilgili farkllldahk 
artmna faaliyetlerini uygulamak hedeflenmektedir. 

Proje kapsamlllda Genel Miidfuliigumiize bagh ilkokul ve ortaokullara yonelik "Su 
Elyileriyiz Suyun Bek<;ileriyiz" yan~masl diizenlenecektir. Y an~malara ili~kin detaylar ekte 
yer almakta olup soz konusu yan~malar ile ilgili tUm i~ ve i~lemlerin kIlavuz yer<;evesinde 
yiiriitiilmesi hususunda geregini rica ederim. 

FatihBASAK 
Bakan a. 

Daire Ba~kam 

Ek: 

Yan~ma KIlavuzu 


Dagltlm: 

B Plalll 


Bu evrak guvenli elektronikimza ile imzalanml~tl~. https:i!evrilksorgu.meb.gov.tradresinden 97d2-6ela-3d42-90cl-baeb koda ile teyit edilebilir. 

https:i!evrilksorgu.meb.gov.tradresinden


<;;

1< 
'\" 

Bu proje Avrupa Birligive Tiirklye CumhurIyetl 
taraftndan finanse edilmektedir 

iLKOGRETiM KURUMLARINA YONELiK 

"SU EL(:iLERiYiZ SUYUN BEK(:iLERiYiz" YARI$MA REHBERi 

MADDE 1- YARI$MANIN KONUSU VE AMACI 

Su EIf;ileriEgitim ve Farkmdahk Artlrma Teknik Destek Projesi kapsammda dilzenlenen bu yan~ma ile 

.;evre koruma ve su kaynaklanmn etkin kullamlmasl i1e ilgili farklndaligln artlnlmasl hedeflenmektedir. 

Yan~manln konusu "~vre koruma va su kaynaklaJ:'1l11n etkin kullamlmasl" olup yan~ma 

Kategoriler 

Kategori 1 

Kategori 2 

Kategori 3 

Kategori 4 

Kategori 5 

Kategori 6 

Kategori 7 

Kategori 8 

Kategori 9 

kapsammda bu konu ile ilgili OrOnler olu§turulmalldlr 

MADDE 2- YARI$MA KATEGORiLERi 

Yarl~ma a~aglda yer alan 9 kategoride d 

Katllabilecek 1 

I IIKOKUI 3. ve 4. smlflar 

Ortaokul 7. ve 8. slnlflar 

MADDE 3- YARI$MAYA KATILIM $ARTLARI 

Yan~maya Milli Egitim Bakanlig! "Teme! Egitim Gene! MOdOr!iiiJline" bag!! ilkokul ve ortaokul 


ogrencileri katllabilir. 


MADDE 4- YARI$MAYA KATILACAK URUNlERDE ARANACAK $ARTLAR. 


Gene!Kurallar 

Yan~ma ile ilgili genet ~artlar a~aglda verilmi~tir. 

a) Yan~maya gonderilen Orilnler ozgOn olmalldlr. 


b) Yan~malara katlhm Ocretsizdir. 


~~rn;: VE_l?EllillclUK 
BAIWI!.!B! 



Yan§maya gonderilen resmi!l arka sayfastna nnrAoririio 

ktlr: 

haZirlanacaktlr. Dijital ortamda 

"-'A..;"q~'v.;-,,,· 
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Bu projeAvrupa Birligi ve Tlirkiye Cumhuriyeti 
tarafmdan finanse edifmektedir 

c) UrOnlerin daha once herhangi bir yan§maya katllmaml§, herhangi bir yan§mada odOI almaml§ 

ve herhangi bir yaytn orgamnda yaYlmlanmaml§ olmasl gerekmektedir. 

d) Her ogrenci, yan§maya yalmzca bir kategoride bir OrOn ile katllacaktlr. 

e) Belirtilen gartlan ta§lmayan OrOnler degerlendirmeye altnmayacaktlr. 

f) Yan§mantn sonuc;lara yonelik "Sec;ici Kurul Karan" nihaidir. 

g) UrOnlerin posta ya da kargo ile gonderimi slrastnda zarar gormemesi ic;in sertle§tirilmi§ 

ambalajlarda paketlenerek gonderilmesi gerekmektedir. 

Yan5ma Tiirlsrine 6zel Kurallar 

YarJ§maya katllacak OrOnlerde alanlara ozgO kuraJta,;~f;$~ag'da verilmi§tir. 

(1) Resim tOrOnde yan§maya katllacak OrOnlerde~'ipgldaki §artlar aranacaktlr: 
l <,' 
i ," , ,.'~ 

a) Yangmaya gonderilecek OrOnlerde her t~fUl'j~alzeme/teknik kullamml serbesttir. 

b) Yan§maya gonderilecek resimler, 35*50c~nlef19tlanndaki resim kagltlanna yapllacaktlr. 

c) YarJ§maya gonderilecek resimlerin on YilzOne'ogrenci veya okuluyla ilgili ki§isel bilgiler 

yazllmayacaktlr. Aynca resimlerin arkasayfasl~ yan§ma etiket formu i§lemi dl§tnda 

kullanllmayacaktlr. 

d) 

yazllacaktlr. 

(2) Afis kategorisinde yan§maya k:Olhl;jr~1i' 

a) Yan§maya katllacak afi§ler, 

b) Afi§ler istege bagll olarak 

haZirlanan afi§ler, 50*70 em 

c) Afi§te ozgOn slogan kullamlabilir. 

d) Afi~te metin yer almasl durumunda kullanlrarH:ifiltrrk~~olacaktlr. 
e) Afi§in haZirlanacagl kagldtn/basktntn arka yOzOne ogrencinin adl, soyadl, slmfl, okulu, iii ve 

ilc;esi yazllacaktlr. 

(3) Hikave kategorisinde yan§maya katllacak OrOnlerde a§agldaki §artlar aranacaktlr: 

a) Metin, hikaye tOrOne uygun olarak yaZllmahdlr. 


b) Hikaye, TOrkc;e yazllmah ve dil bilgisi kurallanna uygun olmahdlr. 


c) Hikaye, istege bag!! olarak dijital ortamda veya kaglt uzerine yazllacaktlr. 


d) Hikaye adl ve hikayeyi yazan ogrencinin adl, soyadl, slmfl, okulu, iii ve ilc;esi kagldlo arka 

yOzOne yazllacaktlr. 

~r'~~:%TEHiRCiLh{ 
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Bu projeAvrupa Birfigi ve Tiirkiye Cumhurfyetl 
taraflndan Finanse edilmektedif 

MADDE 5- YARI$MA TAKViMI 

Katllim Tarihleri: 19-30 Ekim 2017 

Okul Komisyonlsrlnln Degerlendirme Tarihleri: 31 Ekim-l Kaslm 2017 

Ih;e Komisyonlarlnln UrUnleri Degerlendirme tarihi: 2-6 Kaslm 2017 

il Komisyonlarlnln Orunleri Degerlendirme Tarihi: 7-10 KaSlm 2017 

illerin Orunleri Son Gonderme Tarihi: 13 Kaslm 2017 

Se~ici Kurul Degerlendirmesi: 16-24 Kaslm 

Sonut;larm At;ddanmasl: 27 Kaslm 2017 

OdUi Toreni: Projenin kapanl§ toplantlsmda 

MADDE 6- URUNLERiN DEGERLEN!l.I,I,IULI"I 

(1) Degerlendirme usul ve esaslan a§agldaki 

a) Yan§maya katllanlann OrUnlerinin slraslyla okul, il<;e ve iIIerde 

olu§turulacak komisyonlartarafmdan 

b) Okul, ilc;e ve iIIerde her kategoride hikaye) ic;in en az 3 ki§ilik 

ogretmen/yoneticilerden o'(j~n komisyonlar ve daha az ogretmen bulunan 

okullarda okuldaki ba§kanhgmda UrUnleri 

degerlendirecektir. 

c) Okul komisyonlan, rlono..l"" 

mill! egitim mOdOrlUklerine 

d) ilt;:e komisyonlan, degerlend bir (1) OrOnU sec;erek iI mill7 

egitim mOdOrlOklerine Ek-1 

e) 	 il komisyonlan, degerlendirmeler sonucffit(J~~t~~)~~egori it;:in bir (1) (.irOn sec;ecek, sec;ilen 

tOm UrOnleri Ek-l Komisyon Raporu ile birlikte tek bir kargo paketi halinde 12. Madde'de 

adresi belirtilen yan§ma sekr.etaryasma karfl tidemeli olarak gonderecektir. 

f) 	 tl milli egitim mUdOrli.ikleri UrOnleri gonderdikten sonra Ek-l komisyon raporunun bir ornegini 

resmi yazi He Temel Egitim Genel MOdUrlOgO'ne iletecektir. 

g) 	 Elektronik posta (e-mail) yoluyla gonderilen UrOnler hi~bir sekilde degerlendirmeye 

almmayacaktlr. 

h) 	 tiler taraflndan yan~ma sekretaryasma iletilen OrOnler 11. maddede beHrtilen se<;ici kurul 

tarafmdan degerlendirllecektir. 

i) 	 Her kategori ic;in gonderilen OrOnlerden 1, 2 ve 3. OrOn sec;ici kurul tarafmdan yapllacak 

degerlendirme He belirlenecektir. 

i~E 'IE (iEiliRCiLill 
9AKANlJ$, 
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BY projeAvrupa Bjrligive Turkiye Cumhuriyeti 
taraftndan finanse edilmektedir 

j) Yan~ma sonu~larl 5. maddede belirtilen tarihte Temel Egitim Genel MOdUrlUgO tarafmdan 

resmi yazi ile bildirilecektir. 

MADDE 7 - ODULLER 

Yan~ma kapsammda her kategoridei 

> il birincisi olan ogrencilere okul c;anta setil 

» TUrkiye genelinde ilk Og; giren ogrencilere dizUstUbUgisayar verilecektir. 

Y 

MADDE 8 - ODULLERIN VERiLME VERi VE 

Turkiye genelinde dereceye giren ogrencilerin 

iIIerde sec;ilen iI birincilerine c;anta seti 

kapam~ toplantlsma gelen ogrencilere Ankara 

Projenin kapam~ toplantlsmda verilecek oluPI 

MADDE 9 - URUNLERiN ::>UKUUKULCtU,U.iI' 

gonderilecektir. Aynca Proje 

Yan~ma kapsammda elde edilen urOnlerden yarcttJatlllarakbir kitapC;lk hazlrlanacaktlr, Hazlrlanan 
, ;',,' ;,'~" ,c,_, 

kitapC;lk payda~ kurumlar ile ilgili kl.lrumjkurulu~lara 

MADDE 10 - TELif HAKKI 

etkinlikte UrUn sahibinin adl hplirlilArAittrlnltlM 

alan UrUnlerl Avrupa Birligi/nin ve 

MADDE 11 - SEC;ici KURUL 

Yan~mamn alanlanna ozgO MEB 

olu~turulacaktlr. Sec;ici kurullaral C:;evre ve 

tarafmdan her tOrlU yaym ve 

. Yan~maya katllan ve odOI 

Itm::lmi'lktrlrhr. 

ugO taraflndan sec;ici kurullar 

Su i~leri Genel MUdUrlGgU ve 

TUrkiye Radyo-Televizyon Kurumu'ndan temsilciler katllacaktlr. 

MADDE 12 - YARI$MA SEKRETERYASI (Bilgi ve Teslim iC;in) 

Adl- Soyadl: 

WYG TUrkiye adlna Elif ;;enol 

Ad res: 
WYG Binasl Mustafa Kemal Mahallesi 
2128, Sokak No: 14 
06520 C:;ankayajAnkara 

Telefon: 

+ 90 312 219 77 55 

V;;R~ VEJ;Elliru:iuK 
Ii\AKi\NU(l! 
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Buproje Avrupa Birligive Tilrkiye Cumhuriyetf 
tarafmdan finanse edifmektedi( 

Fax: 03122197756 

Web: 

https://www.wyg.com/asia/turkey 

E-posta: 

waterambassadors@wygprojects.com.tr 

WYG INTERNA nONAL merkez otisi hesabmdan 
403752 siJzle,me numanmizi kullanarak gl' 

rniz kargolanmzl Yurtit;i Kargo ile 256 
•'eniz! fica ediyoruz. 

T.C, 

(:INllE Vii ~ElIll!c!LlI( 

IlAKAIiLIGI 


https://www.wyg.com/asia/turkey
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Bu proJeAvrupa Birligi ve Tiirkiye Cumhuriyeti 
tarafmdan finanse edilmektedir 

Ek~l: Komisyon Raporu 

Kategori Okulu - Simf. . Okulun 
Adresi 

Su Elt,;:ileri Egitim ve Farkmdahk Arbrma Prpjesi kapsammda diizenlenen"Su 
Elt,;:ileriyiz Suyun Bekt,;:ileriyiz" yan~rnasmda ............ . okulundan/ilt,;:esinden/ ilinden 
ilrUnleri set,;:ilen ogrenciler yukandi:lfd belirtildigi ~ek:ildedif~~·.,}, 

B~~kan Uye 

Kategori 1 

Kategori 2 

Kategori 3 

Kategori 4,> 

Kategori 5i 

! Kategori 6 

Kategori 7 

Kategori 8 

Kategori 9 

T.C. 
~IffilE Vii~HiRCiliK 
BAKilNLfGI 


