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T.C.
TONYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Mitli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 32451541-821.05-E.945943
Konu: Resfebe Yarışması.

26.01.2016

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Trabzon Valiliği İl llllll Eğitim Müdürlügünin22.01.2016 tar|h ve 828929 sayılı yazısı.

İl Vlilli Eğitim Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısında 'Resfebe Yarışması' konulu yazı
ekte gönderilmiş olup, ilgili yazının ekleri müdürlüğümüze ait web sayfası duyurular
bölümünc eklenmiştir.

Gereğini rica ederim.

Ziya DURMUŞ
İlçe Milli Eğitim Müdürü

EK:
|- Yazı (2 Adet)

Dağıtım:
-Tüm Ortaokul Müdürlüklerine

if üktiınet Konağı Ek Biırası 6 l500 Toıryiı'Trabzoıı
l]lcktrtınik Ağ: tonya.nıcb.g()\,.tr
d-p()stiı : tırnva6 l (a)ııreh.gııı,,.tr

Ayrıntıh bilgi için: H ODABAŞ Şb. Mtidürii
Fnırc BEKAIi Mcnıtır Tcl: (0 462) 88| 24 8l

Faks: (0462) 88I 24 8l

Buevrakgüvenlielektronikimzaileiıızalanmıştır.http://evraksorgu.ııeb.gov.tradresinden Ofe3-be56-3C57-a156-43a5 koduileteyitedilebilir.



Sayı : 56046570-821.05-E. 828929
Konu: Resfebc Yarışııası.

l.:Iükünıet Kııııağı 6 l 040 TIL\İ}ZON
l]lcktrtın ik Ağ: rvrviv. trabztııı. ıııcb. gtıv.tr

\:-İ1()Stıl: dint)üIretinıi6 l ıiiınıeb.gııv.tr ve

T.C.
TRABZON VALiLİĞi

iı viııi Eğitim Müdürlüğü

22.01.20|6

Ayı,ıntılı Bilgi İçiıı: Z. TAŞAN . Md Yrd.. (12t0)
H.KAZAZ Din ğrctinıi Şcti (ll12)

kıılttıı,6lri1nıeh.gtıv"tr Faks: (0 4(ı2) 230 2 Tel: (() 462) 2]0 20 94
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DAĞITIM YERLERİNE

İüimiz Ortalıisar Kaymakamlığı İlçe MilIi Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat
Merkezi Müdürlüğünce Ortaokul öğrencilerine yönelik ödüllü "Resfebe yarışması"
düzenlendiğine dair Valilik makamından alınanl8l0l,l20l6 tarihli ve 59l970 sayılı Onay ile
düzenlenmiş olup, yarışmaya ait şaıtname ekte gönderilmiştir. ekli şartname doğrultusunda
düzenlenmesi isteği ile ilgili i|giyazı i[e yarışmaya ait şaıtname ekte sunulmuştur.

Söz konusu yarışmaya katılmak isteyenlerin hazırlayacakları eserlerini en geç 08
Nisan 2016 Cuma gününe kadar şartnamede belirtilen 757222@meb.kl2.tr internet
adresine e-mail olarak gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ekler :

0.Onay (1 Sayfa)

2.Şartname (1 Sayfa)

3.Afiş (l Sayfa)

Dağıtım :

l 8 İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Bu evrak giivenli elektronik in-ıza ile iııızalanıııştır. htıp:/levraksorgu.ııeb-gov.tr adresinden 7792,ClC0-36C0-926b-6C76 kodu ile teyit edilebilir
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Sayı : 56046570-3 l0.0l .02-E.59|970
Konu: Resfebe Yarışması.

T.C.
TRABZON VALiLiĞi

ıı ııiııi Eğitim Müdürlüğü

l 8.01 .20l6

VALİLİK MAKAMINA

llgi : Oıtahisar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim lviüdürlüğü' nün l3l0l l2016tari}ıli ve
89 17 7 985 -3 l0.01 -F,.421 785 sayıh yazı.

İlimiz Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi
Müdürlüğünce Ortaokul öğrencilerine yönelik "Resfebe yarışması" ekli şartnaıne
doğrultusunda düzenlenınesi isteği ile ilgili ilgi yazı ile yarışmaya ait şartname ekte
sunulmuştur.

Söz konusu yarışmanın İlimizdeki tüm Ortaokul 4.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri
arasında düzenlenmesi isteği Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makaınların ızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Zekeriya TAŞAN
Müdür a.

Müdür yardımcısı

oLUR
ı8.01.20l6

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

|-laikiimeü Konağı 6 l 0;l0 TILA.I]Z()N Ayrıırtılı bilgi için: Z. TAŞAN . Md Yrd.
l]lcktronik Ağ: rvrvw.trabzıııı.n,ıcb.gtıv.tr Tcl: (0 -162) 2.]020 94 (lll2-|2l0) H.KAZAZ I)inğıctiıni Şcfi
r:-p()sti]: tiinogretimifılr.!)nıeh.gtıv,tr ve kııltııı6 lilii_ııeh.r;ı.ıv.tı: Faks: (04(ı2) 230 2096

Bu evrak güvenli elektronik imza ile iıızalanmıştır. http://evıaksorgı.ı.meb.gov.tr adresinden e86d-41d0-3ecf-81aa-l1e1 kodıı ile teyit edilebilir



T.C.
ORTA HiSAR [i,\, iv{AKAM LIĞr

İlçe Milli Eğitinı Müdürlüğü

Sayı : 89177985-310.01-E.421785
Konu : Resfebe Yarışması

13l0112016

Ayrıııtılı t}ilgi içiıl: S.MİsiIü (Şb.Md.)
Faks : (() 4(>21 300 0(ı 06

TRABZON VALİLİĞiNE
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü'nün 1 l .01 .2016 tarihli ve 09 sayılı ya^sı.

Trabzoıı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürli.iğünün ilimizdeki okullara
yönelik düzenlemeyi planladığı "resfebe yarışması" nın afiş ve şartnamesi ekte sı-ınulmuştur.
Olurlarınız halinde ilimizdeki tüm ortaokullara duyurunun yapılması hususunda;

Gereğirıi arz ederim.

Mahmut şinNoĞl-u
Kaymakam

Ek:
l-Şartnaıne
2-Afiş

(l sayfa)

(l sayfa)

Ortahisar Kavınakaıırlığı İlçe Milli Eğıtinı N(tidtirlaiğii
Tcl :(() 4(;2) 2O2|)404
F-prısta :(Jılalrjsaı6](ı)ıııeh.gııv.tr

Buevrakgtivenlielektronikiı-ı,ızaileiııızalanınıştır.http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 40e2-9414-3a4b-b468-15d1 toauileteyitedılebilir
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RESFEBE YARlŞMAsl şARTNAMEsi

1. KONU IMilli Eğitim Bakanlığına bağlı Trabzon ilinde okuyan 5 _, 6., 7 . ue 8. sın,f öğrencilerin e yönelik
"sÖzcÜ(LER tE REsMiN BULuŞMAsl" başlükll resfebe yarlşmasl dü2enlenecektir. Yarlşma konusu serbesttir.

2. YARlSMANlN AMACI: Resfebe, R€simle.le 5ü5lenmiş harf, k€lime veya kelime gıu plarının değişik sem bol
ve sayılarla da desteklenerek oluşturulan akıl oyunlarıdır. Resfebe yarl§masl ile öğrencilerin zevkli zaman
geÇlrirken analitik düŞünmelerini ve hayal gücünü kullanarak birçok becerilerinin gelişmesine katkl sağlamasl
amaçlanmaktadır.

3. YAR|SMANlN XAPSAMl : Bu özel şartname yukarıda konusu ve amac| belirtilen Resfebe yarışmasın|n
şaİtlarlnl, başVuru şeklini, ödüllerini, Yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

4. YARI5MANlN YASAI DAYANAĞI: Milli Eğitimi Bakanl|ğl ilköğretim Ve ortaöğ.etim Kurumlarü sosyal
Etkinıikle. yönetmeliğinin 22. Maddesi ve sosyal etkinliklerin amactna uy8un düzenlenmiştir.

Madde 22 - sosyaI etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamlnda 6ğ.encilerin ilgi Ve yeteneklerini
geliŞtirmelerine, kendilerine 8üven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışİ ve saygılı olabilmelerine, bilimsel
düŞünce ve inceleme allşkanllğl kazanabilmelerine imkan sağlamak amaclyla çeşitli yarlşma]ar düzenlenir.

5. BAsVURULARI
a Yanşmacllar çahşmalarlnl 35x50 boyutunda resim kağldlna veya dijital ortamda ayn| boyutlarda

yapacakIardIr, Resim kağldlna el çiz mi ile yap|la.ak çallşmalar jp8 lormat!nda dijital ortama aktarllacaktır.
b. YanŞmacllar adl Ve soyadünl, okul Ve iletişim bilgilerini (adres ve telefon) metin belgesine yazlp

kaydettikten sonra JPEG formatlnda ça|l§mas|n| da ekleyerek s|ktştır|lmış dosya (zip) formatlna
dönüŞtüreceklerdir- slkıŞtlrllmlş dosyan|n adl yarışmaclnln adl soyadı olarak kaydedildikten sonra
757222@ me6,kl2.tr adresine e,mail yoluyla göndermeleİi gerekmektedir.

c. Yarlşmaya posta yoluy|a başVuru kabul edı|meyecektir.
d. okulve iletişim bilgilerini eksik olan yarışmacllarln çahşmalarl değerlendirilmeyecektir.
e. Başvurular 08.04.2016 cuma saat 24.00'e kadaı yapılacaktır. Zaman|nda gönderilmeyen

çalışmalar değerlendirmeye aIlnmaYacaktlr.
6. soNuc[ARlN DUYURuLMAsl

Yanşmanın sonuçlarl Trabzon Bi|im ve sanat Merkezi resml web sitesi
http //www.trab.onbil5em.meb.k12.trl adresinden 22-04.2016 cuma günü duyurulacakt|r,

7. öDÜILER
DeğerIendirme 5onucunda ilk üçe girecek öğrencilere AklloyunIarl seti, ilk 2o'ye girecek olan öğrencilere

24 Nisan 2016 gunü 21.00,24.00 saat|eri araslnda Akçaabat Özdemirci Mahalle5i'nde bulunan kamp
merkezimizde 8ökyüzü gözlem etkinliğine katılım hakkl, yarlşmaya katllan tüm öğrencilere de katıllm belgesı
verilecektir.

Not: Ödüller 24 Nj5an 2015 cumartesi 8ünü Trabzon Bilam ve sanat Merkezine ait oIan Xamp merkezinde
yapllacak olan 8ökyüzü göz|em etkinliği sonunda verilecektir. Kamp merkezine ulaş.m Trabzon Bilim Ve 5anat
Merkezi taraflndan karşılanacaktır.

8. YARI5|VANIN GENEI ESA5LAR| i

a, Ya.lŞmaya Trabzon ilinde bulunan ortaokullarln 5. 6. 7. 8. 5|nıflarlna devam eden öğrençileI katılabllir.
b. Yarışmada yarışmacl istediği kelimeyi resmedebllir, konu serbesttir.
c. Yarlşmaya her yanşmao en fazla bir çallşmayla katllabilir,
d. Yarlşmaya gönderilen çalışmaların sorumlu|Uğu yanşmaclya aittir.
e. Yar|Şmaya katllan çallşmalarln değerlen d irmesan i Trabzon Bilim Ve sanat Merkezi Müdürlüğü taraf|ndan

belirlenecek olan bi. komisyon taraflndan değerlendirilecektir,
f. YartŞma gönderilen tüm çallşmalartn telif hakkl Trabzon Bilim ve sanat Merkezine aittir. Yarlşmaya

katllan öğrenciler bu şartlarl kabul etmiş saYllır.
g, ÇallŞman|n allntl veya daha önce sergi|enmemi§ o|masü 8erekar. Yarlşma 50nrası da tespiti halinde ödüller

geri alınacaktlr.

itETi5iM
Tlab.on Bilim ve sanat Merkezi Telefon: o 452 230 01 71
lnternet Adresi: httpl//www.trab20nbilsem.meb,k12.trl e-posta: 757222@meb.k12,tl
Adres: Hlzırbey Mah. Haneci sokak No:8 ortahi5ar/Trabzon
Bilgi için Yasin KURAK (Matematik Öğretmeni) o 5o5 30843 15



RESFEBE
l0,r,g.9ııı9len

§oiı lfJhln ı 00.0[.20!B

lletişim :Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi
Telefon: ü462 23a 0171
l ntemet ad resi : http//www. tra bzo n bitsem. me b.k1 2.tr l
Adres: Hızırbey mah.Haneci sok.No:8 ortahisar / TRABZON

TRABZoN BİLİıı vı SANAT MERKEZiL.RESFEBE YARış}.lAsı
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