
T.C.
ERZURUM VALİLiĞİ

iı vıiııt Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 85690402-<...>-E.<...>

Konu: Treelympic s 2017 Dünya Okullar Arası

Ağaçlandırma Yarışması

DAĞITIM YERLERİNE

İıgi: Hayat Boyu Ögrenme Genel Müdtirltiğü'ntın 26l|2l20l7 tarihli ve 22421 8l 5 saYılı

yaZlSl.

Bakanlığım ız Hayat Boyu Ögrenme Genel MüdLirlüğü ilgi yazısı ile "DünYa Okullar

Arası Fidan Dikme yarışması" düzenleneceğini bildirilmiş olup, düzenlenecek YarıŞmaYa

ülkemiziıı bu yıl da okullarımız kanalıyla gcniş ölçektc katılması ve geÇmiŞ Ylllardaki

dereceınize yenilerinin eklenınesinin hedeflendiğini bildirmektedir.

Bu amaçla, detayları www.treelyınpics.org adresinde verilen yarıŞmaYa ağaÇ dikme

faaliyetindebuiunanttımoku@raIık20I7tarihinekadar\Ig\yazıekinde
y.. uıu, bilgilendirme ve yönlendirme talimatları doğrultusunda ilgili sisteme kaYıtlarını

yaparak bahse konu yarışmaya katılımlarının sağlanınası hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Samih KIR
Vali a.

il ılilli Eğitim Müdür yardımcısı

rk: İlgi Yazı ve Ekleri (4 sayfa)

Dağıtıır,ı:

20 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
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Sayı : 38552587 -3 |0,99-E.224218| 5

Konu : Treelympics 20l1 Dünya Okullar Arası
Ağaçlandırma Yarışması

Atlres: tsoğaziçi Stık. No:2_] 
-|'ç.kn 

ıkoku ] laı Ycrt i ıııahal lcı An kiıriı
l]lckıron ik .,\ğ: wrvı.r,. nıc[.ı gıır, 0-
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...,.. VALİLiĞiNE
( il Milli Eğitim Miidürlüğıi )

İıgi : orman Genel Müdürlüğünün 09. l0.2O l 7 tarihli ve 49357 563-406.gg-E, l8l8595 sayılı
yaZlSl.

Orınan Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısında belirtildiği izere merkezi
Finlandiya'da bulunan ve sürdiirülebilir kalkınına için küresel ölçekte network sistemiyle
ÇalıŞan Online Çevre (ENO) isimli kuruluş, "Treelyınpics" adı altında "Dünya Okullar Arası
Fidan Dikme Yarışması" düzenlemektedir. Adı geçen kuruluş tarafindan düzenlenen
"TreelYmPics 2017" yarışmasına, ülkemizin bu yıl da okullarımız kanalıyla geniş ölçekte
katılması ve geçmiş yıllardaki derecemize yenılerinin eklenmesi hedeflenmektedir.

Bu amaÇla, detaylan www.treelympics.org adresinde verilen yarışmaya ağaç dikme
faaliyetindebulunantuınoku@ratık20l7tarihinekadar.ya^mVekinde
Yer alaı-ı bilgilendirme ve yöı-ılcı-ıdiı,ıne taliırıatIarı doğruItusııncla ilgili sisteme kayıtlarını
YaParak bahse konu yarışmaya katılıınlıırının sağlanınası hususunda bilgilerinizi ve gereğini
rica ederiın.

Mehmet Nezir GÜL
Bakan a.

Genel Müdür V.

Ek: İlgi yazı ve eki (3 sayfa)

Dağıtıırı:
B Planı

T.C.
viı-ı-i pĞiriıa BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Cenel Mıidürlüğü

ACELE VE
cüNrü»ün

26.12.2011
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Faks:(03l2)2l29958
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Sayı ; 49357563,406.99,t,]-l8|8595

Kı:nu ; 1reclyınpics 20l7

09.10.2017

Miı-Lİ EÖ]TlM BAKANLtGINA
(tlayat Btıyu Öğrenıırc Cençl Müdl]rlüğü)

Merkezi Fin(antiiya,da bulunaıı vc sürdl]ıüiebilir kalkınma için klire scl öIçckte ncnvork sİstcmi1'le

çılışan Online Çcvıe (ENo) isimli kuruluş, hava kirliliğini azallması, su döngltsünı, yarıİııncı

olması, toprak kayb:nı Önlemosi, insanlara l,e vahşi yaşarna barınt,ıra, beslenme vc vaşaİtlı or(aml

sun]nasl, iklinı dcğişikliğini 1,ol açan karbon tu(unumu sağlaıııası gibi pek çuk hayaıi k«ınuda Ünem

(aşl},an ağaçlırın. l)ünya'daki 5İlı15,n, artırmşk gayesiyle 2000 yılından bcri çalışmalar

ytlrütmckte, 20t 7 yılı bitriğin<Je l D0 mityon fiılanın lrıpnlıla huluşnıasını sağlamak hedcİiYle 20l4

r,ılından beri <lc her yıl, kürescl ölçekte, Treelympics adı alıında t)iinya Okullar Arası Fidan

Dikme yarışnrası düzeııternekıedir_ llk ve or(a dereceli okulların çcşİtli kalegorİterdc katılımına

açık o!an 1,arışmalarıla ülkerniz,20l4 yılınıla I)üııya l.si oliırak -'Ülkelcr" ku(egorlsinde a]tın

madalya kazanrnış, 20ı5. 20l6 yıllarınıJa,Ja çeşitli kategorilertJe ilk l0'a girmeYi başarmıŞlır, Adı

gcçen kuruluş tarafın<lan diızenlcnen Trcelympics 20l? },arışmt§lna, ülkemiZin, bu Yıl da

okutlarımız kınalıyla geniş ölçekte katılnrası ve geçmiş yıllardaki derccelerimizc YenilCrinin

cklenmeşi hede [lcnmekted ir.

Bu amaçla, detayları wwv.ıteelyorıic.ş.or&i adresinde vcrilen ye okulların önce sislernc kaYıt

olınası. akablnde de öğrencilcri vasıtasıyla ijikliklçri l'jdanları belirlilen sİsteıne giriŞ yaParak

kaydetmcleri csasına dayanan yarişITıanın, Bakanlığınıza bıığlı l{,lm okullara duYUrulrnası btlYük

öncrn arzetmtktedit. Fidan dikimteriııde öğrencilerin ve Iileri, oku]|ardaki eğiiimcilcr vc ça|ışanlar

du öğrencilerc yardımcı olabilcceklerdir-

Gencl MOdürltlğümüzcc, iilkcmiziıı 1,eşi( dırkusunun gclİştİrİlınesİ, çevre vc ormanlanrnız

konusun<ia ıoplurnıla farkındalık gcliştirilnıesi için çocuk|arımız vc genÇlerlmiz özel önem

taşırnaktadır, Bu maksatla Bakaıı|ığınıızca. Ivlilli Eğilim [lakan lığı ite çe şillİ ptOtokoller

imzalanmış vc prı:tokoller çcrçevcsinde ortak ağııçlandırnıır çalışrnalıırı, ücrttsiz olarak

s{,irdtlı1llmekte<Jir. Bıı doğrultuda. .-1t Aralık 2Ql? ıarihinde sona cıccek olan yarışmaya katılacak

okullarımıza vc öğrencilerinıize ücretsiz fidan vcrilecı:k olup. dikiınlcr sırasında leknik

tıil gilendirme ılesteği de sağlanacaktır.,

Bu itibarla. yilrışıngya girecck ı.ılanların öııcclikle sısıemö kal'ıt yaptırmııları gcrekliğindtn, ayn1

web aıiresinde n açılan say,fa<iaki "RIjGlSTER (Ka1,111", ardııılaıı -'Sign up (th4ZALA)" sekmcsi

seçilccek olup, açılan saytada isicnilerı bilgilerin girllmesi gcrekrncktedir. Yarıştnanın (aklbinIn

|'Jtıı: 5O?Osat,ı|ı clekor:nik imzr taııpnıı _ucrcği bu hclsc elcklııınik İmz.u ilc İmzulanmışlıı,

()R}vı A N cENJİ: MüD t'j RLtı Ğ u
Ağaçlandıı,ma Dııiresi Başkanlığı

Özellikli,{ltıı l1açlantiıınraları Şubc rr{üdiirliiğU

eri-' 
'rrğa'* - 

CFQ(j\ ]:çnı'tıİiP /\üE{: }iTtsi:/,\v** tülıirc.ElY.u,to!_m_,!tır5

ig.çıııiı,rma ıli hlan Ajı.ı,çl;ınılıımıluı 8ilgi için:Mclahuı KA.RAH^N
ş^ 

ji ıııı,ıoıl1 t.pc ı\4,üii]c§i s$.qı]tö7ü Bjlgisryıı lşlcımenı
Cıddcsı NoıE/ KARA

'}{tı{İiıst
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T.(,.
()RIVıA N GENEL ıvıÜ»ı_ı ırı-ÜÖ(I
Alıiç}undırma Diı iresi Başkanl ığı

()z-ellikli Aloh nlaçlandırnra}arı Şubc Iı'lüdurlüğu

yapıldığı siüeııin ingilizce olduğu ı,!ikkıııe alınırak. tlIkeınizden }'a]'şmaYa kaıılacak olanlara

kolaylık olması amacıyla. ilgili salfada hıngi bitgilerin girilmcsinin istendiğinedair, ekıc saYfanın

İngi lizce ve Türkçcsi verilmekıedir.

Bu bağlamda, ).arışınaya 0lkçmizin farklı illeriııdeki okullarımızden gcniŞ katılım sağlamak

arrıacıyla, yanşnıanıil ilgili tiırn biriıı|crinizc ve okullara duyurulnresı ile ka(ı]ım sağla;-acak olan

okulların bulundukları yerdcki orrnın bölge mtltlürliikleri ve!,a orınan iŞletrnu müdllrlüklÇrimizlc

tçmasa geçmelerinin sağ!anması hı,ısıısunda:

Bilgilerinizi ve gcreğini arz vc rica ederirn,

f, e-ım:alıdıı,

Yusuf ŞAHIN

Gcne l Müdür a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Treelympics,.Kay,ıt" ve "Kurallar"sayfası iı:gilizce/Türkçc Önı. (1 sayfa)

Dtğıtım:

Gcreği:

Milli Eğitiın Bakanlığına
(Hayat Boyu Ögrennıe Gencl Müdüılüğtt)

Bilgi:

DAa|TIM YERI.ERiNE

89 egrakın 5070 Sayıl| (ıııı:.,
İİ'eS'n._" E'ioza iJe inıealeııdıiı ı=ı;ıi..o.unuı. .AJ / fO i2Oı l

lı91 50]Plrl,ılrclckvonıh inııa kanunu_.glrtğ|tıücLgc clci:uoni} irnıa ılc iınzfl!!.n'§_t]L .___

lx,lğk Fsörulğl xırlu RE l:1,1lt, Tıkin Aürcıi: hlıpü ,4*vt ıüJ}iyf ,grr,ulo1m<btı

Ağqltandırma Daircst ,ı ıguçialio,n"ııri tjılgj içın:Mclahuı KA3Aı{AN

Şubc Mtldllrld8u (J,Lı- a,]rnilcii s,Jgtitii7,1 Bilgiıışı, lşlcınıeni

Caddf,sl No:8J l L}ö560
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KAvıT işı-ııuıtni

ı..

2. Menüdekj "Register''

tı klayın ız.

3. Aşağıda görünen forma kayıt bilgilerinizigiriniz.

-- Select tounı,1, --

contıct Person

;:| t |'li: 'l \. :

Emaıl ıddress

|,..', '] i--:

Teıcphone nurnber

:= ', '.'.|: .'ü | . |- - .-:.

Pas5word

: ]'. ,,,]-,..,.l.,{

ıics.qrg/ web sjtesine gidin iz.
(Kayıt) men05ünden "Sign up'' (Kaydol) menüsüne

Fi11 the form to register , x.y,' oar.*,'oı. 
'..., D"rdr.r"rr l

School name L-- _ _ |

; ülkenl?iseçiıııı .'Tuıtey'' 

-l

-

.. ,, I Sorumlıı kisinin maii ıdresinigiriniz 
ll,

.: | ,i I Sorumlu kişinin ıe|efon nrrnrrr,r*n"U 
_l

l

Okulu nuzun adını giriniı

Okulunuıu n ad resini giriniz

sorun;u kişinin tam adını giriniı

Şifrenizi oluşturu n

Repeat pessword

[:f,-,j,"ı i . | |Şltr*nirt tekrargırin

ffiffi@L_


