
T.C. 


MUS VALiLiGi 

il Mill! Egitim Miidiirliigu 


SaYl : 32026198-821.05-E.12259406 01.11.2016 
Konu : Sehit Omer HALiSDEMiR'e 

Mektup Y an~masl 

............................................KAYMAKAMLIGINA 
ile;e Milli Egitim Miidiirliigu 

............................. ORTAOKUL MUDDRLUGUNE 


llgi 	 :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigu'niin 
27/1012016 tarih ve12078764 saYlh yazlSl. 

Dlizce ilinde faaliyet gosteren Hamit Serifoglu Ortaokulu Miidiirliiguniin; Tiirkiye 
geneli resmiloze1 tUm ortaokulogrencilerine yonelik, 15 Temmuz Sehitlerinin simgesi olan 
!jehit Orner HALisDEMiR'e Mektup temah, ekli ~artname esaslan dogrultusunda 
"Mektup Yarl§masl" diizenlenecegi bildiri1mi~tir. 

Soz konusu yan~mayla ilgili yazt ve yan~ma ~artnamesi yaztmlz ekinde 
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapllmasml ve dereceye giren ilk 
iie; eserin 26.12.2016 tarihine kadar Miidiirliigumiiz Temel Egitim Subesine gonderilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

Milli Egitim Miidiirii 

Ekler: 


l-Yazl (8 Sayfa) 


DagltIm: 

ile;e Kaymakamhklarma 

Ortaokul Miid. 


Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzalaruru~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden ed5a-0323-3553-8ef5-7350 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.C. 


MU~ vALiLiGi 

il Milli Egitim Mfidfulfigu 


SaYl : 32026198-821.05-E.12259406 01.11.2016 
Konu : ~ehit Omer HALiSDEMiR'e 

Mektup Y an~masl 

............................................KAYMAKAMLIGINA 
ih;e Milli Egitim Mfidfulfigu 

............................. ORTAOKUL MODORLUGONE 


ilgi 	 :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Gene1 Mfidfulfigfi'nfin 
27/10/2016 tarih ve 12078764 saYlh yazlSl. 

Dfizce ilinde faaliyet gosteren Hamit ~erifoglu Ortaokulu MtidfulUgunfin; Tfukiye 
geneli resmi/ozel tum ortaokul ogrencilerine yonelik, 15 Temmuz ~ehitlerinin simgesi olan 
!jehit Orner HALjSDEMjR'e Mektup temah, ekli ~artname esaslan dogrwtusunda 
'~ektup Yarl§maSI" dfizenlenecegi bildirilmi~tir. 

Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ve yan~ma ~artnamesi yazlmlz ekinde 
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapIlmaslill ve dereceye giren ilk 
fie; eserin 26.12.2016 tarihine kadar MfidfuIUgfunfiz Temel Egitim ~ubesine gonderilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vall a. 

Milli Egitim Mfidfirfi 

Ekler: 

l-Yazl (8 Sayfa) 


Dagltlm: 

ile;e Kaymakamhklarma 

Ortaokul Mfid. 


Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml§tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden ed5a-0323-3553-8ef5-7350 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.C. 

DuzeE vALiLiGi 


11 Milli Egitim Miidfulilgti 


SaYI : 83573877-821.05-E.11721028 21/1012016 
Konu ; $ehit Omer HALisnEMiR'e 

Mektup YarI~maSl 

M1LLI EoiuM BAKANLI<lINA 

(Yenilik ve Egitim Teknolojileri Gene1 Mildurli1gtl) 


llgi : Hamit ~rifoglu OrfaokuluMtldtirliigti'niin 18.10.2016 tarihli ve 
21269823-310.02--105 SayiliYaz1Bl. 

llgi yaz1 lie iIitniz okullatlUdan Hamit $eruQ@u Ortaokulu 15 Tenunuz Sehitletinin 
simgesi olan "Semt Orner HAL1SDEMiR'e Mektupll temall Ulke genelinde resmi/llzel ti1m 

ortaokullara yoneIik olarak (5,6,/ ve 8. Slll1f1ar) mektup ya:t1~mast duzen1emek istemektedir. 
Yaf1~ma ~artnamesi ekte gonderil:mi~. 

Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.. 

HasanBAGCI 

Valia. 


VaH Yarrumcisl 


Ek: 

I-Yan (1 Sayfa) 

2-$artname (7 Sayfa) 


Getegi: Bilgi; 

Yenilikve Egitim Teknolojileri GenelMildtir}ugu Temel Egitim GenelMtidi1rliigii 


ValilikHilmlet Binastll.MilIi EgJtlm Mtldtldllgu DOzeE Aynnub hilgi i9in~ Ham DALOGLU Memur 
ElektmnikAg: ww'\v.me"b.gov.tr Tel: (0 S&U)52413 80 - 1626 
e-po::,ia: Faks: (0380) 524 13 83 

Bu evrak gilvenli eiektronik imza iie imza1anmj§t,r. htip:llevtalq;otgu.meh.gov.1:r adresindel1 d4ee~7c5e-3944-93e6-86ce kodu ile teylt ediJebilir. 



T.C 

DOZCE VALiLiGi 

Hamit ~erifoglu Ortaokulu MudurlUgu 

15 TEMMUZ ~EHiTLERiNiN SiMGE iSMi /lOMER HALisDEMiR'E MEKTUP" TEMALI HAMiT 

~ERiFOGLU ORTAOKULU TARAFINDAN OLKE GENELiNDEKi TOM RESMi- OZEL- ORTAOKULLAR 

ARASINDA DOZENLENECEK MEKTUP VARI$MASI $ARTNAMESi 

1) - KONU: 15 Temmuz ~ehitlerinin simge ismi "Omer HALisDEMiR'e mektup"
i 
I 2) - AMAC: Omer HALisDEMiR'in ~ahsmda; 
I 

I 
- 15 Temmuz 2016 tarihinde Turkiye Cumhuriyetinin milli iradesine yapllan saldlrl ve I 

I 
I darbe te~ebbusunun ogrenci gozOyle algllanmasl, 

- 15 Temmuz darbe giri~imi sonunda demokrasimize sahip ~rkan, vatanm ve milletin I 
bolOnmez bOtUnlilgO i~in canlarrm feda eden ~ehitlerimizi anmak, hatlralarrnl yad 

etmek, 

- 15 Temmuz darbe giri~imini ~ocuklarrmlza ve gen~ nesillere unutturmamak; vatana, 

baglmslzhga, demokrasiye sahip ~Ikmanm onemini kavramalarrnr saglamak, 

- Bundan sonra 15 Temmuzlar ya~anmamasl i~in ogrencilerimizin gelecekte vatan, 

millet ve demokrasi bilinciyle yeti~melerini saglamak, 

- 15 Temmuzda milletimizin ortaya koydugu birlik, beraberlik ve dayam~ma ruhunu diri 

tutmak, 

- Darbe giri~imi sonucu demokrasi adma ~ehit ve gazi Dian vatanda~larrmlzm destansl 

mucadelesinin daha iyi anla~llmasml saglamak, 

- Aziz milletimizin darbecileri bertaraf etmedeki milli duru~unun anla~llmasl 

ama~lanmaktadlr . 

3) - ALANI: 81 il 

4) - VARISMA KATEGORisi: TOrkiye genelindeki tum resmi - ozel- ortaokullarr kapsayan 

mektup yarr~masl. 
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5) - FAALivETTAKViMi: 

S.N:FAALivET TAKVIMi: BA~LANGI~: BiTiS:I 
Yan~manm, Milli Egitim Bakanilgmca, iI Milli Egitim 

31/10/2016 13/11/20161 MGdGrlGklerine duyurulmasl 

Yan~manm, if Milli Egitim Mudurluklerince, tUm 

resmi - ozef- ortaokul mudGrlGklerine duyurulmasl 14/11/2016 20/11/20162 

Okul MudurlGklerinin yan~maYI ogrencilere 

duyurusu ve yan~maya katllan eserlerin okul 21/11/2016 18/12/20163 
mGdurlGklerince degerlendirilmesi 

Okullarda se~ilen ilk 3 eserin okul mGdGrlGklerince it 
19/12/2016 25/12/20164 Milli Egitim MGdurlugGne gonderilmesi 

il Milli Egitim Mudurluklerince olu~turulan 

komisyon tarafmdan okullardan gelen eserlerin 26/12/2016 29/01/20175 
degerlendirilmesi 

II Milli Egitim MudGrlUklerince olu~turulan 

komisyonlar tarafmdan yapllan degerlendirme 
30/01/2017 05/02/20176 sonucu 1. olan eserlerin Duzce it Milli Egitim 

Mudiirliigune gonderilmesi 

Duzce it Milli Egitim MudiirlUgiine gonderilen 
06/02/2017 26/02/20177 eserlerin olu~turulan komisyonca degerlendirilmesi 

.-" 

Dereceye giren eserlerin Duzce Hamit ~erifoglu 
27/02/2016 03/03/20178 Ortaokulu resmi internet adresinden duyurusu 

Eserlerin sunumu ve odOl toreni --------t04/03/2017 -9 


it Milli Egitim Miidurluklerince olu~turulan 


komisyon tarafmdan yapllan degerlendirme sonucu 
 06/03/2017 23/04/201710 
1.olan eserlerin kitapla~tlnlmasl ve dagltllmasl 
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6) - YARISMA SARTLARI: 


1. Mektup, 15 Temmuz ~ehitlerinin simge ismi "Orner HALisDEMiR'e ithafen 


yazllacaktlr. 


2. Mektup, A4 formatmda en az bir, en fazla 0(: sayfadan olu~acaktlr. 

3. Mektup, yan~maya katllan ogrencinin kendi el yazisl ile yazllacaktlr. Ki~isel bilgiler 

mektubun arka klsmma "yan~ma ~artnamesini"nin 11. Maddesinde mevcut "etiket 

, formatl" 	bilgileri eksiksiz bir ~ekilde doldurulacaktlr. Birden fazla sayfanm olmasl 

durumunda ki~isel bilgiler her sayfanm arka yuzOne ayn ayn yazllacaktlr. Aynca 

eserler bilgisayar ortammda Microsoft Office Word nitel@nde olacaktlr. Dijital 

ortamdaki ki~isel bilgiler mektubun sag alt ko~esine yazllacaktlr. 

4. Mektup, 12 punto olacaktlr. 800 kelimeyi ge~meyecektir. 

5. Mektup, Times New Roman karakterinde olacaktlr. 

6. Mektup, 1.5 satlr arahgmda yazllacaktlr. 

7. Teslim tarihinden sonra ula~an eserler her ne mazeret olursa olsun 


degerlendirmeye ahnmayacaktlr. 


8. Ogrencilerimiz yan~maya sadece 1 eserle katllabilecektir. 

9. Yazllan eserler mektup formatmda olacak ve gerekli yazlm kurallarma uyacaktlr. 

10. Degerlendirme jurisinin kararlan kesindir, itiraz kabul edilmeyecektir. 

11. 5846 saYIII Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu geregi, odOI alsm veya almasm 


yan~maya gonderilen tOm eserler; okul idarelerindeki komisyona teslim edildigi 


andan itibaren her tOriO kullamm haklan -bedelsiz olarak- yan~mayl dOzenleyen 


DOzce Hamit ~erifoglu Ortaokulu MudOrlugOne ait olacaktlr. 


12. Eserlerin ba~kasma ait, ahntl veya kopya olmamasl gerekir. Mektubun tamaml 


veya bir klsml herhangi bir eserden ahnmaml~, daha once herhangi bir yan~maya 


katllmaml~ olmah ve ba~ka bir verde yaYlmlanmaml~ olmahdlr. 


13. Yan~maya katllan mektup metinleri kesinlikle geri iade edilmeyecek ve metin 


sahibi bu konuda hi~bir hak talep edemeyecektir. 


14. Yan~maya katllan her ogrenci ve velisi bu ~artlan kabul etmi~ saYllacaktlr. 

15. Eserlerle ilgili her tOrlO hukuki sorumluluk eser sahibine ve velisine aittir. 
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7) - UVGULAMAVA iLi$KiN A(:IKLAMALAR: 

1.Yan~maYI Milli Egitim Bakanhgl merkez te~kilatl taraflndan, iI Milli Egitim 

Miidurliikleri marifetiyle, biinyesinde bulunan tum resmi-ozel- ortaokul 

mudurliiklerine duyuracakt,r. 

2. Eserler oncelikle okul mudurlukleri tarafmdan kurulan komisyonca 

degerlendirilecek ve ilk ul.;e giren eserler if Milli Egitim MudOrlugune gonderilecektir. 

3.0kul miidurliiklerinden gelen ilk 01.; eser, it Milli Egitim MiidOrlukleri tarafmdan 

olu~turulacak"il degerlendirme komisyonu"tarafmdan degerlendirilecektir. if 
genelinde kat,hmln I.;ok fazla olmas, durumunda "il degerlendirme komisyonu"na 

baglr birden fazla komisyon olu~turulabilecektir. Birinci olan eserler, DOzce if Milli 

Egitim MOdOrlugiine gonderilecektir. 

4. Yan~maya, 81 ilimizde Milli Egitim Bakanl!gma bagh tam resmHlzel- ortaokullarda 

egitim goren, 5.6.7 ve 8. Sm,f ogrencileri kat,lacaktlr. 

5. Kurumlardan iI Milli Egitim MudOrliiklerince degerlendirmeye alman tam eserlerin 

yazarlannm isimleri Ek-1 formu doldurularak Duzce if Milli Egitim MudiirlUgiine 

gonderilecektir.Degerlendirmeye alman eserlerin tumu aym zamanda okulumuzun 

serifogluhamit@gmail.com elektronik adresine de gonderilecektir. 

Yan~mayla ilgili afi~, Duzce Hamit Serifoglu Ortaokulu'nun resmi internet sitesinden 

ahnarak okul mudurluklerince ogrencilerin gorebilecekleri yerlerde sergilenecektir. 

6. Dereceye giren ogrenciler; 27/02/2017 tarihinden itibaren Duzce Hamit Serifoglu 

Ortaokulu resmi internet adresinden ilan edilecektir. Oduller 04/03/2017 tarihinde 

Duzce ilinde protokol ve Omer HALisDEMiR'in ailesinin de katllacagl bir torenle 

takdim edilecektir. 

7. Birinci, ikinci, ul.;uncu ve dorduncu olan ogrencilerimiz; danr~man ogretmeni ve 

ailesinden bir fertle birlikte odUl torenine davet edilecektir. Aynca dereceye giren bu 

ogrencilerle Ankara'da devlet bOyuklerimiz ziyaret edilecek ve Sehit Omer 

HALisDEMiR'in kabrine gidilecektir. Bu ziyaretlerde yerne, il.;me, barmma ve yol 

masraflan DOzce Hamit Serifoglu Ortaokulu Okul Aile Birligince kar~llanacaktlr. 

8.iI Milli Egitim MOdOrliiklerince olu~turulun iI degerlendirme komisyonu" 11 

tarafmdan degerlendirilen ve birinci olan eserler, Diizce Hamit Serifoglu Ortaokulu 

MudGrliigO tarafmdan kitapla~tlnlacaktlr. 

a. SaYIn Cumhurba~kammlza ve Saym Meclis ba~kammlza 

b.Saym Ba~bakammlza, bakanlanmlza ve tUm milletvekillerimize 

c. Tum valilerimize ve kaymakamlanmlza 

d. Bakanhklanmlza bagh tUm ta~ra iI ve ill.;e mudurlUklerine 

e. Kitapta eseri bulunan tam ogrencilerimize ve okul mOdGrliiklerine 

f. Duzce i1indeki tUm resmi- ozel kurum ve kurulu~lara dagltlml saglanacaktlr. 

g. Bastlnlacak eserde yaYlmlanmak iizere ba~ta saym cumhurba~kammlz olmak Gzere 

saym meclis ba~kanlmlz, saym ba~bakammlz ve saym milli egitim bakammlzm kitap 

hakkmdaki gorG~ler yazll! olarak talep edilecektir. 
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h. Kitabm 5.000 adet baslml yapllacak, kitabm baslml DOzce Hamit Serifoglu Okul Aile 

Birligi , dagltlml ise Milli Egitim Bakanhgl merkez te~kilatmm ilgili birimlerince 

yOrGtGlecektir. 

I. Her ilin degerlendirme komisyonu 1. Olan eserle birlikte basllacak olan kitapta 

yaYlmlanmak Ozere ogrenci resmini ve 0 ilin en onemli simgesini yGksek ~ozOnOrli.iklO 

olmak kaydlyla dijit olarak DOzce Hamit Serifoglu Ortaokulunun ilgili internet adresine 

gonderecektir. 

lO} - OOULLER: 

1. BiRiNCiLiK ODOlO: 4 adet cumhuriyet altlnl 

2. iKiNCiLiK ODOLO: 3 adet cumhuriyet altlnl 

3. Oc;:ONCOLOK ODOLO:2 adet cumhuriyet altlm 

4. JURi OZEL ODOLO:l adet cumhuriyet altlnl 

Aynca dereceye giren ogrencilerimiz, danl~man ogretmeni ve ailesinden 1 ki~iyle 2 gOn 1 

gece olmak Gzere c;:anakkale gezisi yapllacak ve ~ehitlik ziyaret edilecektir. Nihai komisyonun 

degerlendirmesi sonucu i.iIke genelinde dereceye giren ilk dort ogrencinin danl~man 

ogretmenlerine birer ~eyrek altm ve plaket takdim edilecektir. 

11) - ETiKET FORMATI: 

iLi: 

OGRENCiNiN ADI-SOVADI: 

cil\lsivETi: 

OKULUNUN ADI: 

OKULUN AC;:IK ADRESi: 

OKULUN TELEFONU VE MAiLADRESi: 

DANISMAN OGRETMENiN ADI-SOVADI-TEL: 

iLC;:ESi: 

SINIFI: 

12) - KAVNAKCA:http://hamitserifogluoo.meb.kl2.tr/ 
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VARI~MA OOZENLEME KOMisVONU: 

OmerTOKGOZ Musa OURSUN 
(Din KOItOrO ve Ahlak Bilgisi Ogretmeni) (TOrk~e Ogretmeni) 

AhmetFURUNCUOGLU Halime ONAL 
(Okul Aile Birl@ Ba$kant) (BiIi$im Teknolojileri Ogretmeni) 

Kerim GOLLO Murat ZENGiN 
(MOdur Yardlmclsl) (Okul MudOru) 

ileti$im Bilgileri: (0380) 5260318} (0505) 3112440, (0505) 3581703 
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