
T.e. 

MU$ vALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigu 


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

Mektup Y an~maSI 

............................................KAYMAKA.MLIGINA 
i1ge Milli Egitim Miidiirliigu 

............................. ORTAOKUL MOnuRLuGDNE 


iIgi 	 :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigu'niin 
27/10/2016 tarih ve 12078764 saYlh yazlsl. 

Diizce ilinde faaliyet gosteren Ramit $erifoglu Ortaokulu Miidiirliiguniin; Tiirkiye 
geneli resmilozel ti:im ortaokul ogrencilerine yonelik, 15 Temmuz $ehitlerinin simgesi olan 
$ehit Omer HALjSDEMjR'e Mektup temah, ekli §artname esaslan dogruItusunda 
"Mektup Yarl§maSI" diizenlenecegi bildirilmi~tir. 

Soz konusu yan§mayla ilgili yazl ve yan~ma ~artnamesi yazlmlz ekinde 
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapIlmasml ve dereceye giren ilk 
ii9 eserin~2.2016 tarihine kadar Miidiirliigiimiiz Temel Egitim $ubesine gonderilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
VaH a. 

Milli Egitim Miidiirii 

Ekler: 


l-Yazl (8 Sayfa) 


Dagltlm: 

i1ge Kaymakamhklanna 

Ortaokul Miid. 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml\>tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden ed5a-0323-3553-8ef5-7350 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.C. 

DUZCR VALiLiGi 


!tMi11l Egitim MUdtirltigtt 


Sa}'1: 83573877-821.05-E.11721028 21/10/2016 
Konu: Semi Orner HALiSDEMiR'e 

Mektup Yan§maSl 

MILL! EOiTlM BAKANLIGlNA 

(Yenilik ve Egitim Telmolojileri Genel Mudiirlftgl1) 


tlgi : Hamit ~rifoglu OrtaokuluMUdiirlUgti'nful 18.10.2016 tarihli ve 
21269823-310.02-105 saythyazun. 

ilgi yazl ile ilin:riz okullanndan Ramit Serifoglu Ortaokulu 15 Temmuz $ehitlerinin 
simgesi olan "$emt Orner HALlSDEMIR'e Mektupll temah Ulke genelinde resml/ozel tUm 
ortaokullara yooeUk olarak (5,6.,7 ve 8. SUllflar) mektup yan~tnaSl dOzenlernek isteroektedir. 
y an~roa §artruunesi ekte gonde:dltni~tit. 

Bilgilerlnizi ve gereginiarz ederirn. 

HasanBAOCI 

Valia. 


VaH Yardttnclsl 


Ek:: 

I-YaZI (I Sayfa) 

2-Sartnaroe (J Sayfa) 


Geregi: Bilgi: 


Yenilik ve Egititn TeknoloJileri GenelMiidurliigti Ternel Egitim Genel Mtidiirliigti 


Valilik Hizmet Bina'll.i! Mllii Egitim IvHldtirlUgil nOZCE Aynnlllt biJgi i~: Ham DALOGLU Memur 
ElektronikAg: \v\\''\v.meb.gov.tr Tel: (U 380) 524 13 80 - 1626 
e-po,,'ta: Paks: (0380) 524 13 83 

Bu e"Tak guvenJi elekttonik Unza ile imzalaomli}t1r. http://evtaksorgujneb.gov.tr adresirtden d4ee~7c5e-3944-98e6-86c:e kodu iJe teyit edilebilir. 

http://evtaksorgujneb.gov.tr


T.C 


DOZCE VALiLiGi 


Hamit ~erifoglu Ortaokulu Mudurlugu 


15 TEMMUZ ~EHiTlERiNiN SiMGE iSMi (JOMER HALisDEMiR'E MEKTUP" TEMAU HAM iT 


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


ARASINDA DOZENLENECEK MEKTUP YARI~MASI ~ARTNAMESi 

1) - KONU: 15 Temmuz ~ehitlerinin simge ismi "Omer HALisDEMiR'e mektup" 

2) - AMAC: Omer HALisDEMiR'in ~ahsmda; 

- 15 Temmuz 2016 tarihinde Turkiye Cumhuriyetinin milli iradesine yapllan said In ve 

darbe te~ebbusunun ogrenci gozuyle algllanmasl, 

- 15 Temmuz darbe giri~imi sonunda demokrasimize sahip ~Ikan, vatamn ve milletin 

bolUnmez butunlUgu i~in canlanm feda eden ~ehitlerimizi anmak, hatlralanm yad 

etmek, 

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

baglmslzhga, demokrasiye sahip ~Ikmamn onemini kavramalannt 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 dayant~ma ruhunu diri 

tutmak, 

- Darbe giri~imi sonucu demokrasi adma ~ehit ve gazi olan vatanda~lanmlzm destansl 

mucadelesinin daha iyi anla~llmasml saglamak, 

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

ama~lanmaktadir. 

3) - ALANI: 81 iI 

4) - YARISMA KATEGORisi: Turkiye genelindeki tOm resmi - ozel- ortaokullan kapsayan 

mektup yan~masl. 
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5) - FAALivETTAKViMi: 

, S.N:FAALivET TAKViMi: I BASLANGI~: BiTiS: 

Yan~manm, Milli Egitim Bakanllgmca, il Milli Egitim 
31/10/2016 13/11/20161 MOdOrlUklerine duyurulmasl 

Yan~manm, il Milli Egitim Mudurluklerince, tum 


resmi - ozel- ortaokul mOdOrlOklerine duyurulmasl 
 14/11/2016 20/11/20162 

I 

Okul Mudurluklerinin yan~mayl ogrencilere 


duyurusu ve yan~maya katllan eserlerin okul 
 21/11/2016 18/12/20163 
mOd 0 rlu klerince degerlendi rilmesi 

I 

Okullarda se~ilen ilk 3 eserin okul mudOrluklerince il 
19/12/2016 25/12/20164 ,Milli Egitim Mudurlugune gonderilmesi 

if Milli Egitim MudOrliiklerince olu~turulan 


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

it Milli Egitim MudurlUklerince olu~turulan 


komisyonlar tarafmdan yapllan degerlendirme 

30/01/2017 05/02/20176 sonucu 1. olan eserlerin DOzce il Milli Egitim 

, MOdurlugOne gonderilmesi 


Duzce iI Milli Egitim MudOriOgOne gonderilen 

06/02/2017 26/02/20177 eserlerin o'u~turulan komisyonca degerlendirilmesi 


Dereceye giren eserlerin DOzce Hamit Serifoglu 

27/02/2016 03/03/20178 Ortaokulu resmi internet adresinden duyurusu 


Eserlerin sunumu ve odi.il toreni , 04/03/2017 
 -9 


iI Mill; Egitim MOdurlUklerince 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 formatlnda en az bir, en fazla O!; sayfadan olu~acaktlr. 

3. Mektup, yan$maya katllan ogrencinin kendi el yazisl He 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 yOzOne ayn ayn yazllacaktlr. Aynca 

eserler bilgisayar ortammda Microsoft Office Word niteliginde 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 kurallanna uyacaktlr. 

10. Degerlendirme jurisinin kararlan kesindir, itiraz kabul edilmeyecektir. 

11. 5846 saYl1i Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu geregi, odO! alsm veya almasm 

yan$maya gonderilen tum eserler; okul idarelerindeki komisyona teslim edildigi 

andan itibaren her tOrlO kullamm haklan -bedelsiz olarak- yan$maYI dOzenleyen 

DOzce Hamit Serifoglu Ortaokulu MlidarlugOne 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~ olmalt 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 tUriO hukuki sorumluluk eser sahibine ve velisine aittir. 
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7) - UYGULAMAYA iLi$KiN A(:IKLAMALAR: 

1.Van~maYI Milli Egitim Bakanhgl merkez te~kilatl tarafmdan, il Milli Egitim 

Mudur/ukleri marifetiyle, bunyesinde bulunan tUm resmH:izel- ortaokul 

mudurluklerine duyuracaktlr. 

2. Eserler oncelikle okul mudurlUkleri tarafmdan kurulan komisyonca 

degerlendirilecek ve ilk u(,:e giren eserler iI Milli Egitim MudurlUgune gonderilecektir. 

3.0kul mudur/uklerinden gelen ilk U(,: eser, il Milli Egitim Mudurliikleri tarafmdan 

olu~turulacak"il degerlendirme komisyonu/tarafmdan degerlendirilecektir. il 

genelinde katlhmm (,:ok fazla olmasl durumunda "it degerlendirme komisyonullna 

bagh birden fazla komisyon olu~turulabilecektir. Birinci olan eserler, Duzce it Milli 

Egitim MOdurlugune gonderilecektir. 

4. Van~maya, 81 ilimizde Milli Egitim Bakanhgma bagh tOm resmi-ozel- ortaokullarda 

egitim goren, 5.6.7 ve 8. Smtf ogrencileri katllacaktlr. 

5. Kurumlardan it Milli Egitim Mudurliiklerince degerlendirmeye alman tOm eserlerin 

yazarlannm isimleri Ek-1 formu doldurularak DOzce it Milli Egitim MudurlOgune 

gonderilecektir.Degerlendirmeye alman eserlerin tUmO aym zamanda okulumuzun 

serifogluhamit@gmail.com elektronik adresine de gonderilecektir. 

Van~mayla ilgili afj~, DOzce Hamit $erifoglu Ortaokulu'nun resmi internet sitesinden 

ahnarak okul mOdurlUklerince ogrencilerin gorebilecekleri yerlerde sergilenecektir. 

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

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

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

takdim edilecektir. 

7. Birinci, ikinci, u(,:uncG ve dorduncu olan ogrencilerimiz; dam~man ogretmeni ve 

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

ogrencilerle Ankara'da devlet bOyuklerimiz ziyaret edilecek ve $ehit Omer 

HALisDEMiR'in kabrine gidilecektir. Bu ziyaretlerde yeme, i(,:me, bannma ve yol 

masraflan Duzce Hamit $erifoglu Ortaokulu Okul Aile Birligince kar~tlanacakttr. 

8.i1 Milli Egitim MudlirlUklerince olu~turulun iI degerlendirme komisyonu" 11 

taraflOdan degerlendirilen ve birinci olan eserler, DOzce Hamit ~erifoglu Ortaokulu 

MudOrlUgO taraflOdan kitapla~tlnlacaktlr. 

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


b.SaylO Ba~bakammlza, bakanlanmlza ve tum milletvekillerimize 


c. Tum valilerimize ve kaymakamlanmlza 

d. Bakanhklanmlza bagh tOm ta~ra il ve iI(,:e mOdOrlOklerine 

e. Kitapta eseri bulunan tUm ogrencilerimize ve okul mudurluklerine 

f. DOzce i1indeki tOm resmi- ozel kurum ve kurulu~lara dagltlml saglanacaktlr. 

g. Bastlnlacak eserde vaytmlanmak uzere ba~ta saVIO cumhurba~kammlz olmak GIere 

savIO meclis ba~kammlz, savIO ba!jbakammlz ve savIO milli egitim bakammlzm kitap 

hakkmdaki goru~ler vazlll olarak talep edilecektir. 
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h. Kitabm 5.000 adet baslml yapllacak, kitabm baslml Duzce Hamit $erifoglu Okul Aile 

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

yurutOlecektir. 

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

yaYlmlanmak uzere ogrenci resmini ve 0 ilin en anemli simgesini yuksek ~azunurluklu 

olmak kaydlyla dijit olarak Duzce Hamit $erifoglu Ortaokulunun ilgili internet adresine 

ganderecektir. 

10) - OOULLER: 

1. BiRiNCiLiK ODOLO: 4 adet cumhuriyet altml 

2. iKiNCiLiK ODOLO: 3 adet cumhuriyet altml 

3. O<:ONCOLOK ODOLO:2 adet cumhuriyet altml 

4. JURi OZEL ODOLO:l adet cumhuriyet altm' 

Aynca dereceye giren agrencilerimiz, danl~man agretmeni ve ailesinden 1 ki~iyle 2 gun 1 

gece olmak uzere <:anakkale gezisi yapllacak ve ~ehitlik ziyaret edilecektir. Nihai komisyonun . 

degerlendirmesi sonucu OIke genelinde dereceye giren ilk dart agrencinin danl~man 

agretmenlerine birer ~eyrek altm ve plaket takdim edilecektir. 

111 - ETiKET FORMATI: 

iLi: iL<:ESi: 

OGRENCiNiN ADI-SOVADI: SINIFI: 

CiNSiVETi: 

OKULUNUN ADI: 

OKULUN A<:IK ADRESi: 

OKULUN TELEFONU VE MAil ADRESi: 

DANI$MAN OGRETMENiN ADI-SOYADI-TEl: 

12) - KAVNAKCA:http://hamitserifogluoo.meb.k12.tr! 
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YARI$MA OOZENLEME KOMiSYONU: 

OmerTOKGOZ MusaOURSUN 
(Din KGltGrG ve Ahlak Bilgisi Ogretmeni) (TGrkt;e Ogretmeni) 

AhmetFURUNCUOGLU Halime ONAL 
(Okul Aile Birligi Ba~kanl) (BiIi~im Teknolojileri Ogretmeni) 

Kerim GOLLO Murat ZENGiN 
(MOdGr Vardlmclsl) (Okul MOdOrG) 

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