
T.C. 

MUS V ALiLiGi 


it Milli Egitirn MudiirUigu 


SaY1 : 32026198-821.05-E.10306757 27.09.2016 
Konu: Resirn, Siir ve Kornpozisyon 

Yan~rnasl 

............................................ KA YMAKAMLIGINA 
il~e Milli Egitirn MUdiirlugu 

.............................. ORTAOKUL MUDURLUGUNE 


ilgi :MEB Ternel Egitirn Teknolojileri Genel Mudurlugu'nlin 21109/2016 tarih ve 10005288 
sayIll yazlSI. 

Canakkale Sava~lan 'nm sosyal, kiilmrel ve tarihi onernini kavratrnak, ge~rni~ ile 
gliniirnUz kiilmrel degerleri arasmda bag kunnalarlm saglarnak, rnilll birligirniz ve varhglrnlz 
ile uluslararasl ban~ ve dostluk du~lincelerini kuvvetlendinnek amaclyla "Canakkale 
Sava~larmm 102. Ytl Doniirnii Anma Torenleri" kapsammda Genel MudiirliigurnUzce, Ulke 
genelindeki resrni ortaokul ogrencileri arasmda Canakkale Sava~lan'mn ruhunu ve ozlinii 
anlatan, ya~anrnl~ olaylan kapsayan "Resim, ~iir ve Kompozisyon" dallannda yan~rna 
duzenlenecegi bildirilrni~tir. 

Soz konusu yan~rnayla ilgili yazl ve yan~rna ~artnamesi yazlrnlz ekinde 
gonderilrni~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapllrnasml ve rniidiirliigooiizce 
olu~turulan kornisyon tarafmdan yukanda belirtilen dallarda 1.seci1en eserlerin 27.02.2017 
tarihine kadar Miidiirliigiimuz Ternel Egitirn Subesine gonderilrnesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederirn. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

Milli Egitirn Miidiirii 

Ekler: 

l-Yazl (8 Sayfa) 


Daglt1rn : 

il~e Kayrnakamhklanna 

Ortaokul Miid. 


Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanml~tlf. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 13f9-3f12-39d3-b269-63ed kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel MiidiirlUgu 


Sayt : 10230228-31O.01.02-E.10005288 21.09.2016 
Konu: Resim, ~iir ve Kompozisyon 

Yan~masl 

...........VALiLiGiNE 

(il Milli Egitim Miidiirliigu) 


Milli Bayramlar, Mahalll Kurtulu~ glinleri onemli giinlerimizdir. Gelecegimizin 
teminatl olan 90cuklanmlzm tarihlerini daha iyi ogrenebilmesinde bUglinlerin biiyiik katktlan 
mevcuttur. Tiirkiye Cumhuriyeti'nin, kurulu~ felsefesini ve ruhunu yansltan zafer giinlerini 
anlam ve onemine uygun olarak kutlamak hepimiz i9in milli bir gorevdir. 

Bu baglamda, ortaokul ogrencilerine, <;anakkale Sava~lan'mn sosyal, kiiltiirel ve 
tarihi onemini kavratmak, ge9mi~ He gliniimiiz kiiltiirel degerleri arasmda bag kurmalanm 
saglamak, milll birligimiz ve varhglmlz He uluslararasl ban~ ve dostluk dii~iincelerini 

kuvvetlendirmek amaclyla "<;anakkale Sava~lannm 102. YII Doniimii Anma Torenleri" 
kapsammda Genel Miidiirliigiimiizce, iilke genelindeki resmi ortaokul ogrencileri arasmda 
<;anakkale Sava~lan'mn ruhunu ve oziinii anlatan, y~anml~ olaylan kapsayan "Resim, ~iir 
ve Kompozisyon" dallannda yan~ma diizenlenecektir. 

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki ortaokul miidiirlUklerine duyurulmasl 
hususunda geregini ricalarz ederim. 

Dr. Cern GEN<;OGLU 

Bakan a. 


Genel Miidiir 


EK: 

1-Yan~ma ~artnamesi ve eki Tutanak Om. (6 sayfa) 


DAGITIM: 

Geregi: Bilgi: 

BPlam Kiiltiir ve Turizm Bakanhgl 


(<;anakkale Sava~lan Gelibolu 

Tarihi Alan Ba~kanhgl) 


Atattirk Blv. 06648 K.lZllay!ANKARA Aynlltlh bilgi h;in: Metin CENGiz $b. Md. 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 413 3783 

Faks: (0312) 425 4049 
e-posta: tegm_kultureletkinlikler@lmeb.gov.tr 

Bettil GOLLEROGLU $ef 
(0312) 413 13 16 

Bu evrak gtivenli elektronik irnza He imza1anml~tll'. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 43c4-8ge5-3d85-abbb-ge33 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
www.meb.gov.tr


c;ANAKKALE SAVA~LARININ 102. YILDONUMU ANMA TORENLERi KAPSAMINDA 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGI TEMEL EGiTiM GENEL MUDURLUGUNE 


BAGLI ORTAOKULLAR ARASINDA DUZENLENECEK OLAN 

REsiM-~iiR VE KOMPOZiSYON YARI~MA ~ARTNAMESi 


1) PROJENiN ADI: 
"Bakanhglmlza bagh resmi ortaokullar arasmda diizenlenecek olan resim, ~iir ve kompozisyon 

yan~masl" 

2) KONUSU: 
DIke genelindeki Bakanhglmtza bagb resmi ortaokullarda <;anakkale Sav~larIDln 102. 

ytldOn1lmiine i1i~kin giiniin anlam ve Onemini belirten resim, ~iir ve kompozisyon dallannda 
yan~ma diizenlenmesi. 

3) 	 SiTRESi: 
ilk Ba~langut Tarihi: 21.11.2002 

Suresi: Her Yll 

4) 	 ALANI: DIke geneli 

5) 	 HEDEF GRUBU: Ortaokullarda okuyan 5.- 8. s1ll1f Ogrencileri, 

6) 	 AMACI: 
a. 	 <;anakkale Sav~mm dUnu, bugiinu ve yarmma ili~kin duygu ve du§iincelerini egitim

ogretim ortamma yansltmak, 

b. 	 Ulusal ve uluslararasl ban~, dostluk:, karde§lik duygu ve du~iincelerini kazandlrmak, 

c. 	 Ogrencilere <;anakkale Sav~mm sosyal, killttirel ve tarihi onemini kavratmak, 

d. 	 Geltmi§ killtfuel degerlerle yeni kUltfuel degerler arasmda bag kurmak. 

7) 	 STRATEJisi: 
a. 	 <;anakkale' de y~ sosyal, killttirel ve tarihi degerlerin kavratIlmasl, 

b. 	 <;anakkale'de y~anan diinle-bugtiniin dUnya kamuoyuna yansltIlmasl, 

c. Yan§malarda ulusal ve uluslararasl ban§ ve dostluk: ili§kilerinin temelinin atIlmasl. 

8) FAALiYETLER: 
Ortaokul ogrencilerine yOnelik olmak iizere; 

a. 	 Resim, 

b. 	 ~iir, 

c. 	 Kompozisyon 


dallarmda yan§malar duzenlenecektir. 


1 



9) FAALtvETTAKVIMI: 


SIRA 
NO F AALiYET TAKViMi BA~LANGI~ BiTi~ 

1. il Milli Egitim Miidiirlillderince yan~marun okullara 
duyurulmasl 03.10.2016 07.10.2016 

2. Dtizenlenecek olan yan~manm okul mlld1irlillderince 
ogrencilere du~a siiresi 10.10.2016 14.10.2016 

06.01.20173. Eserlerin okul mtidiirlillderinde toplanmasl 02.01.2017 

4. Eserlerin okul miidiirlillderince degerlendirilmesi ve ilve 
Milli Egitim Miidiirlillderine gonderilmesi 09.01.2017 13.01.2017 

5. ilve Milli Egitim Miidiirliigiince eserlerin degerlendirilmesi 
ve 11 Milli Egitim Miidiirliiklerine gonderilmesi 

13.02.2017 17.02.2017 i 

6. il Milli Egitim Mtidiirliigtince degerlendirilmesi, komisyon 
tarafmdan diizenlenen tutanak He birlikte Milli Egitim 
Bakanhgma gonderilmesi 

27.02.2017 03.03.2017 

7. Milli Egitim Bakanllgmda degerlendirilen eserlerin 
"Morabin Parkl"nda sergilenmesi ve odiil toreni 

23.04.2017 25.04.2017 

10) UYGULAMAYA iLi~KiN A~IKLAMALAR 
a. 	 y an~ma ko~ullan okul mOdiirliigu tarafmdan ogretmen ve ogrencilere duyurulacakttr. 

b. 	 Ogrenci sadece bir dalda yan~maya kattlacakttr. 

c. 	 Ogrenciler tarafmdan hazrrlanml~ olan eserler okul miidiirl1lklerine teslim edilecektir. 

d. 	 Okullarda "resim", "~iir" ve "kompozisyon" dallarmda br~ ogretmenlerinden 
olu~turulacak iki ayn komisyon tarafmdan eserler degerlendirilecektir. 

e. 	 Okul mUdiirliiklerinde kurulan komisyonlar tarafmdan; yan~maya kattlan ogrenciler 
eserlerini hazrrlarken bir ba~ka eserden almtl yapmasl veya ozel ogretmen ve kurumlardan 
(Dershaneler, BHim Sanat Merkezleri vb.) destek aldlgl tespit edilmesi halinde 
degerlendirmeye almmayacakttr. 

f. 	 Okul MudiirlOgiince birinci olan eserler tutanakla onaylanarak i1ve Milli Egitim 
MtidiirlOgiine teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 9/4. slra) 

g. 	 Okullardan gelen eserler ilve Milli Egitim Miidiirliigiince kurulacak komisyonlar tarafindan 
(10. Maddenin d ftk:rasl goz ontinde bulundurularak) tekrar degerlendirmeye almacak ve 
dereceye giren eserler 11 Milli Egitim Miidiirliiklerine teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 
9/5. srra) 

h. 	 il Milli Egitim Miidiirliikleri tarafmdan ilgili Milli Egitim Miidiir Yardlfficlsl veya ::;ube 
MiidiirUntin ba~kanllgmda, br~ ogretmenlerinin bulundugu 11 Degerlendirme Komisyonu 
olu~turulacak, ilvelerden gelen eserler (l0. Maddenin d fIkrasl goz ontinde bulundurularak) 
Degerlendirme Komisyonu tarafmdan degerlendirmeye almacak ve resim, ~iir ve 
kompozisyon dalmdaki sadece il birincisi sec;ilen eserler Ek-l Format Ornegi 
dogrultusunda diizenlenen tutanak ile Bakanhglmlza gonderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 9/6. 
srra) 

DALLAR V ALiLiKC';E iL BiRiNcisi 
SEC';iLEN ESERLER 

BAKANLH.1A GONDERiLECEK 
ESERLER 

Resim Birincilik eseri 

Birinci olan toplam 3 eser ::;iir Birincilik eseri 

Kompozisyon Birincilik eseri 
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1. 	 ~iir ve kompozisyonun bilgisayar ortammda word programmda 12 punto Times New 
Roman yazl tipinde A4 kaglt fonnatmda yazIlarak DYS sistemi ile gonderilecektir. Ancak 
taraYlcl (scanner) ile PDF, JPG vb gibi dosya uzantIh olarak gonderilmeyecektir. 

J. 	 Resimlerin PTT kargo hizmeti araclhgl He (Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel 
Miidfuliigii Atatiirk Bulvan 06648 Bakanhklar/ANKARA) adresine gonderilirken olabilecek 
bir risk ya~anmamasl i~in aynca soz konusu ~iir ve kompozisyonlann aslllanmn da onayh 
tutanaklan ile birlikte PTT kargo hizmeti araclbgl yukanda a~Iklanan adrese gonderilmesi 
saglanacaktrr. 

k. 	 Resim, ~iir ve kompozisyon dallannda il birincisi olan eserler it degerlendinne komisyonu 
tarafmdan tutanak onaylanarak BakanhgImlza gonderilecektir. TutanakSlZ gonderilen eserler 
derecelendinneye ahnmayacaktrr. 

1. 	 il birincisi olan eserin dl~mdaki (ikinci, ii~iincii, mansiyon vb gibi) diger eserlerin 
Bakanhglmlza gonderilmesi halinde se~ici kurul tarafmdan degerlendinneye almmayarak bu 
konuda hi~bir kurum veya ~ruusa iadesi yapdmayacak ve bu konuda hak iddia 
edilmeyecektir. 

m. 	 Bakanhgtullza gonderilen il birincisi olan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katIlanlar 
tarafmdan iizerinde hi~ bir hak talep edilmeyecektir. 

n. 	 Bakanbglmlza ul~an eserler olu~turulacak se~ici kurul tarafmdan her 3 (ii~) dalda 
degerlendirilecek ve se~ilen eserler <;anakkale il Milli Egitim Miidfuliigiine gonderilecektir. 

o. 	 Odiil alacak ogrenciler velileriyle birlikte 23-25 Nisan 2017 tarihinde <;anakkaIe'ye 
gidecekler. Seyahatlerini otobiis ile yapacaklardrr. Y01 iicretleri; katlhmcllann ibraz 
edecekleri otobiis biletlerine gore odenecek olup, otobiis bileti ibraz etmeyenlerin iicretleri 
ise otobiis rayi~ bedeli iizerinden odenecektir. Katlhmcllarm yol, yemek ve konaklama 
iicretleri Temel Egitim Genel Miidfuliigii tarafmdan <;anakkale Mal Miidiirliigiine 
gonderilen odenekten kar~danacaktrr. Yol iicretleri <;anakkale'de katIbmcdara odenecektir. 

p. 	 Ogrenci ve velilerinin 23-25 Nisan 2017 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu 
<;anakkale 11 Milli Egitim MiidiirIiigiince organize edilecektir. 

q. 	 DIke genelinde resim, ~iir ve kompozisyon dallarmda dereceye giren ogrencilere 24 Nisan 
2017 tarihinde <;anakkale ilinde diizenlenecek torenle OdUlleri verilecektir. 

11) REsiM-~iiR VE KOMPOZiSYON DALLARINDA Y APILACAK ETKiNLiKLER 
A. RESiM DALINDA 

Konusu: <;anakkale sav~lannda y~anlarla ilgili anlatIlanlann resim olarak ifade 
edilmesi 

Yan~ma ~artlan: 

a. 	 Resimler slmf ortammda gorsel sanat ogretmenin gozetiminde yaptlniacaktrr. 

b. 	 Her Yan~maCl Yan~maya yalruz bir resimle katliacaklardrr. 
c. 	 Resimler 35x50 cm ol~Ulerinde resim kagldma yapIlacaktrr. 
d. 	 Her tiirlii resim teknigi ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yagb boya, 

kuru boya, gua~ boya vb.) 

e. 	 Km~rru~ ve ylpranrrn~ resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanhgrrruza 
gonderilecek eserlerin ambalajlanmasmda kopiik kullamlarak resmin zarar gonnesi 
engellenecektir. 

f. 	 Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasma katlamadan, buru~tunnadan ve rulo 
yapdmadan paketlenip BakanbgImlza gonderilecektir. 

g. 	 Resmin on yiiziine kesinlikle hi~bir bilgi yazIlmayacak ve her yan~macl eserinin arka 
yiiziine "11. A. RESiM DALINDA"nm "h" bendindeki etiket fonnatma uygun olarak; ilini, 
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ilyesini, ogrencinin adl SOyadl, slDlfi ve cinsiyeti ile okulun adl, adresi ve telefon numarasl 
14 punto ile bilgisayarda yazllacaktu. 

h. 	 Eserlerin etiketlenmesi a~aglda belirtilen "etiket" fonnatma gore yapdacaktu. 

IiLi 
iL<;ESi 

~n'inin: 
dl ve soyadl: 

Smlfl 

Cinsiyeti 

Okulun: 

Adl 

Adresi 

TelefonNo: 

1. 	 Teslim tarihinden sonra Bakanhgmuza ul~an resimler degerlendinneye ahnmayacak ve 
postadan dogabilecek gecikmeden dolaYl Bakanhglffilz sorumlu tutulmayacaktIr. 

J. 	 Eserler incelenirken; 

• Kompozisyon (amaca uygunlugu), 

• Renklendinne (kullandlgl boyanm teknigini kullanabilirligi), 

• Yaratlclhk (konuyu ozgUn olarak i~leyebilmesi), 

• 	 T emizlik ve dOzen (yeryeve diizeni, kagldm temizligi) 

konulannda degerlendinne yapllacaktIr. 


B-~iiR DALINDA 

Konusu: f;anakkale sava~lannm ruhuna, anlamma ve manasma uygun ~iir olarak ifade 

edilmesi 

Yan~ma ~artlan: 

a. 	 Yan~maya katIlacak ~iirler (A4) dosya kagldt fonnatma uygun olmak ve iki sayfaYl 
geymeyecek ~ekilde 12 punto buyUklugunde bilgisayarla veya okunakh el yaztSl ile 
yaztlacaktIr . 

b. 	 Eserler ~effafpo~et dosyalara yer1e~tirilecektir. 

c. 	 Km~ml~, lekelenmi~ ve ylpranml~ eserler kabul edilmeyecektir. 
d. 	 Teslim tarihinden sonra Bakanhglmtza ul~ eserler degerlendirmeye allntnayacak ve 

postadan dogabilecek gecikmeden dolaYl Bakanhglmlz sorumlu tutulmayacaktu. 
e. 	 Yan~maya katIlacak ogrenciler ~iirlerini kaleme aluken kendi bilgi, duygu ve du~o.ncelerini 

i~leyeceklerdir. Ogrencilerin eserleri, sosyal bilgiler ogretmeni veya Tfukye ogretmenleri 
gozetiminde ders ortammda yazdmlacaktrr. 

f. 	 Eserler incelenirken; 
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• T emamn i~leni~i, 

• Tiirkye ve dilbilgisi kurallan, 

• Konuya hilimiyet, 

• Ses unsurlanm ve hecede bulunan bazt ozellikleri ~iirin iyine b~ He koyma, 

• 	 Siirin derinligi ve etkileyiciligi 

konusunda degerlendirme yapIlacakttr. 


C-KOMPOZiSYON YARISMASI 

Konusu: <;anakkale sava~lannda y~ananlarla ilgili anlattlanlann kompozisyon olarak 
ifade edilmesi 

Yan~ma ~artlan: 

a. 	 Yan~maya kattlacak kompozisyonlar (A4) dosya kagldma ve iki sayfaYl geymeyecek ~ekilde 
12 punto buyUkliigtinde bilgisayarla veya okunakh el yaztSI ile yaztlacakttr. 

b. 	 Eserler ~effaf po~t dosyalara yerle~tirilecektir. 

c. 	 Km~ml~, lekelenmi~ ve ylpranml~ eserler kabul edilmeyecektir. 

d. 	 Teslim tarihinden sonra BakanllglmIZa ul~ eserler degerlendirmeye ahnmayacak ve 
postadan dogabilecek gecikmeden dolaYl Genel Mudiirliigfimiiz sorumlu tutulamayacakttr 

e. 	 Yan~maya kattlacak ogrenciler kompozisyonlanm kaleme alrrken kendi bilgi, duygu ve 
d~iincelerini i~leyeceklerdir. Ogrencilerin eserleri, sosyal bilgiler ogretmeni veya Tiirkye 
ogretmenleri gozetiminde ders ortarmnda yazdmlacakttr. 

f. 	 Eserler incelenirken; 

• 	 Ba~hk (b~hgm konuyla ili~kisi, b~hgm anahtar sozciiklerden Olu~masl) 

• 	 AnlatJm diizeni : 

Giri~ : Ana fikri tarntan anlatIm, sun~ aylklIgl, etkiliciligi. 


Ge1i~e: Ana fikrin ayIklanmasl, ana fikre ul~madaki d~iince zinciri, yardImCl 
fikirlerin ana fikri desteklemesi. 

Sonuy : Ana fikri bir sonuca gotiirme, yeni fikirlerle destekleme. 

• 	 Anlatun Zenginligi (sozciik kullarnmI ve yerindeligi, ciimle yapIlan, paragraf 
arasmdaki geyi~ler.) 

• 	 Yazlm Kurallanna uygunluk (YazIm, soz dizimi noktalama paragraf diizeni) 

• 	 Bir hitun olarak yazIlI anlatJm ( verilmek istenen mesaj) 


konusunda degerlendirme yapIlacaktlr. 


12) Y ARISMANIN ~IKTILARI: 
a) Yan~ma sonunda dereceye giren eserler BakanllgImlZ http://tegm.meb.gov.tr Web sitesinde 

yaYlnlanacaktrr. 

b) Bakanhkya derecelendirilen eserlerle ilgili olarak BakanllglffilZ Web sitesinde yaymlanacagl 
tarihe kadar hiybir surette Bakanllglmlzm aranmamasma ozen gosterilecektir. 
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EK-l 
Tutanak Format Ornegi 

.•••.....•...••••.• iL MiLLi EGiTiM MUnURLUGU 

iL DEGERLENDiRME KOMiSYONU TUTANAGI 

"C;anakkale Sava~lannm 102. YIldonimi Anma Torenleri" kapsammda ilimiz genelindeki 
ortaokul ogrencileri arasmda resim. ~iir ve kornpozisyon dallannda duzenlenen yan~rnada 
ortaokullardan MudfulUgurnuze gonderilen resirn. ~iir ve kornpozisyon dallanndaki eserler "il 
Degerlendirme Komisyonu" uyelerince degerlendirilrneye almrnl~ ve sonucunda ~aglda okulu adl 
SOyadl ve S1lllfl belirlenen ogrencilerin eserleri il birinciligine laylk gorUlrnij~tiir. 

t~bu tutanak kornisyonurnuz tarafmdan irnza altma allmm~tlr. 

DALLAR DERECESt OKULADI 
OORENCtNtN 

ESERADI 
ADI SOYADI 

REStM Birinci 

~itR Birinci 

i 

I KOMPOziSYON Birinci 

SlNIFI 

iL DEGERLENDiRME KOMiSYONU UYELERi 

BRAN~I ADISOYADI GOREVYERi iMZA i 

TURK<;E 

TORK<;E 

. GORSEL SANA TLAR 

OORSELSANATLAR 

... .1... .120.. 

KOMtSYON BA~KANI 

il Mill! Egitim Sube Miidiirii 
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