
I.e. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Ml1dl1rlUgl1 


Sayl : 94414164-821.0S-E.779532 

Konu: Kompozisyon Yan~maSl 

.......................... ,KAYMAKAMLI oi 
lye Milli Egitim MLld11rlUgLi 

....................................... M11dLirll1gl1 


19.01.2017 


BakanlIgll111z Yenitik ve Egitim Teknoloj ilef! Genel MLidLirlugiinlin 18.01.2017 
tarih ve 725957 sayJlI yazlsl ile Bayburt il Milll Egitim MUdudl1gunun; 2016-2017 egitim 
ogretim yd1l1da, TUrkiye geneli resmllozel tUm lise ve dengi okul ogrencilerine yonelik, ekli 
~artname esaslan dogrultusunda, istiklal A1iicadelesi ve 15 Temmuz Demokrasi ZaJeri komtlu 

I "Kompozisyon Yan~masl" dl1zenleyecegini ilgi saYlh yazl ile bildim1ektedir. 
I Soz konusu yan$manm okulunuz ogrencilerine duyurulmasl ve ekte gonderilen 
I $artname dogrultusunda yapllmasl hususunda; 

I 
Geregini rica ederim. 

Ek: 

iJgi yazl ve eki (5 Sayfa) 


Dagltlm: 

ilye Kaymakamllklan ilye M.E.Md.ne 

Merkez T11m Ortaogretim Okul Md.ne 


Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


Milli Egitim MLldlirLi 


Not: Etkinlige http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurularilkategori/18 adresinden ula:;nlabilir. 

Etkinlik irtibat : 0 (458) 211 25 36 

Btl c:vl"ak gOvenli elckll"onik iOlza ile jn\znlall!m~tlr. hllp:Jievraksorgu.ll1cb.gov.lr adresimien dde9-786f-3b3f-a 13e-6dab kodu ile tcyit edilebilir. 

http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurularilkategori/18
http:M.E.Md.ne


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Tekno\ojiieri Genel MiidiirlUgu 


SaYI : 88013337-821 ,05-E.725957 18.01.2017 
Konll : Kompozisyon Yal'1~masl 

.................VALiLidiNE 
(il Mill! Egitim Miidiirltigu) 

jlgi : Bayburt ValiJigi (iJ Milll Egitim MtidUrlUgu)'nin 10101/2017 tarihii ve l3616634-82l. 
05-E.384754 saYllJ yazlsl. 

Bayburt it Milll Egitim MUdtirli.iguntin; 2016-2017 egitim ogretim yJlmda, Turkiye 
geneli resmllozel tUm lise ve dengi okul 'ogrencilerine yonelik, ekli ~artname esasian 
dognlltusunda, istikla! MiJcade/esi ve /5 Ternmuz Demokrasi ZaJeri konulu "Kompozisyon 
Yan~masl" dtizenlel11e talebine i!i~kin ilgi yazl ve ekleri incelenl11i~tir. 

Soz konusu yan:;;mamJ1; TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Mill! Egitim Temel Kanunu 
ile TUrk Milll Egitiminin gene! ama91anna uygun olarak ilgili yasal duzenlemelerde belirtilen 
ilke, esas ve amaylara aykmitk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgi!i okul, illilge mill1 
egitim mtidtirJukleri tarafmdan geryekle~tirilmek Uzere, derslerin aksatIlmamasl kaydlyJa 
gontillLilUk esasma gore yapdmasl hususunda biJgilerinizi ve geregini arzl rica ederirn. 

Bilal TIRNAK~I 


Bakan a. 

Genel MtidUr 


Ek : ilgi yeW ve ekleri (5 say1fi) 


Not: Etkinlige http://yegiteluneb.gov,trlwww/yarisma-dllYlirularilkategori118 adresinden ula;:J!abilir. 


Etkinlik irtibat: 0 (458) 211 2536 


Dagltnl1 : 

Geregi: Bilgi: 

B Planl Ortaogretim Genel MLidiirlUgilne 


Din Ogretimi Genel MUdurlUgLinc 
MCflleki vc Teknik Egitim Genel Mi.1dilrlUgline 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mi.1dUrli.1giine 
Ozel Egt. ve Rehberlik Hizm. Genel Mtidtirli.1gunc 

.Ir 

8u cvrak glivenli elektronik imza ile illlz~lanml~l!r. htll':!Jevrilksorgu.lllcb.gov.lr adresindcn SeZO-e454-323d-a94c-5d7b kudu ile tcyit telileoilir. 

http://yegiteluneb.gov,trlwww/yarisma-dllYlirularilkategori118


T.C. 


BA YBURT V ALiLiGi 

it Milll Egitim Miidiirltigii 


SaYl : 13616634-821.05 ... >-E.384754 ...> 10.01.2017 
Konu: Kompozisyon Yan~masI 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA 
( Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii) 

istiklal Mar~mm yazlldlgl donemde yurdumuzun varhgtna istikbaline yapllan 
.!i 	 saldmlarda Mehmet Akif ERSOY 'un ortaya koydugu eserler He 15 Temmuz Demokrasi 

zaferi siirecini Ij:OCuklanmlza anlatabiImek, bu konuda duyarlthk ve farkmdahk olu~turmak 
amaCl He Tiirkiye geneli resmi ve ozel ortaogretim ogrencileri arasmda "istiklal Miicadelesi 
ve 15 Temmuz Demokrasi Zaferi" konulu kompozisyon yan~masl diizenlemek istiyoruz 

Soz konusu yan:;imamn ba~latllmaSl i~in BakanllglffilZ tarafindan gerekli iznin 
verilmesi husunu; 

Bilgilerinize arz ederim. 

Atanur CAGLAYAN 

VaH a. 


it Milli Egitim Miidiirii 


EKLER: 

1- Yan~ma ~artnamesi (4 sayfa) 


2- Afi!? ( I afi!?) 


Cmnhuriyet Caddesi BAYBURT Ayrmtlh bilgi i~ln: H. Mete nJRKER 

E-posta .ortaogretim69@meb.gov.tr Tel: (0458)2112536 


E-posta . spor69@Jneb.gov.tr Faks: (0 458)2116077 


Bu evrak guvenli elektronik imza He imzalarum~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden c950-4c5b-308b-9018-d632 kodu ile teyit edilebllir 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
mailto:ortaogretim69@meb.gov
http:13616634-821.05


"iSTiKLAL MUCADELESi VE 15 TEMMUZ DEMOKRASi ZAFERi" 
KONULU ORTAOGRETiM OGRENCiLERi KOMPOZiSYON YAZMA 

YARI~MASI ~ARTNAMESi 

Yafl§mamn ArnacI 

Madde-l Vatan ~airi Mehmet AkifErsoy,BagullSIZlikMUcadelemizi Anlatan lstildal 

Mar~lmlz, yazIldlgl donemde y~anan geli~meler He 15 temmuz darbe giri§iminin ve 

ya~anan1ann bir istiklal mUcadelesi oidugunu filkemiz genylerine benimsetilmesi 

amaylanml~trr. 


Yafl~mamn Konusu 

Madde~2 Ortaogretim ogrencileri arasmda "istiklal Miicadelesi Ve 15 Temmuz 

Demokrasi Zaferi" konulu kompozisyon yazma yaTI§masl. 

Yan~mamn Kapsaml 

Madde-3 Bu ~artname, yukanda amaCI ve konusu beIirtiIen yarl~maya katIlacaklan, eserlerde 

aranacak ~artlan, ba§vuru ~eklini, yapdacak degerlendinneyi, odiillendirme ve odul toreni He 

yan§roa takvimine ili~kin esas ve usulleri kapsamaktadrr. 

Ya~maya Katdacaklar 

Madde~4 Yan~maya Mill! Egitim Bakan1lgl'na bagh resml ve ozel ortaogretim okullarmm 9, 

10, 11 ve 12 nei smlf ogrencileri katilacaktir. 

Eserlerde Aranacak ~artlar 


Madde-5 Yan~maya katllacak kompozisyonlarda a~agldaki ~artlar aranacaktrr. 

a) Eserler 2000 kelimeyi geymeyecektir. 

b) Eserler bilgisayarda Word formatmda A4 boyundaki ka~da, Times New Roman yaZl 

tipi ile 12 punto ve 1,5 sam arahkh olarak yaZllacaktrr. 

c) Yarl~mayakatliacak ogrenciIer, ek-l'de yer alan ogrenci adl-soyadl, okulu, smlfl, 

okul adresi ve veli telefon bilgilerinin yer aldlgl taahhUt formunu doidurarak 

imzalayacaklardrr. 

d) Her ogrenci, yan~maya en fazia bir (1) eser1e katl1acakttr. 

e) Her Uden 1 inci seyilen eser Bayburt i1 Milli Egitirn MUdUrIUgfine gonderilecektir. 

f) Eserler ~effafpo~et dosyalara yerle~tirilerek gonderilmelidir. 

g) Buru§mu§ ve ylpranmt~ eserler degerlendinneye almmayacaktlr. 

h) Teslim tarihinden sonra ula~an eserler, her ne mazeret olursa oisun, degerlendirroeye 

almmayacaktlr. 

1) Eserlerin daha once yayInlanmatnl~, herhangi bir yan~mada degerlendirilmemi§ 

ozgfin ve telifyazllar oimasl gerekmektedir. Eserlerin her tUrIU hukuki sorumlulugu 

kauhmcIlara aittir. 

i) Eserin yazIlI oldugu kaglda kompozisyon dl§mda herhangi bir ibare yaZllmayacaktrr. 

Sonundaki etiket formatl doldurulup §effaf dosya Uzerine ili§tirilecektir. 


j). Eserler incelenirken; 
• 	 B89hk, 
• 	 AnlatlID dfizeni(planlama), 

AnlatlID zenginligi, 
Yazlm, noktalama ve dilbilgisi kurallarma uygunluk Olyiitlerinde degerlendirme 

yapllacaktrr . 

Ba~vuru 



Madde-6 Yart~maya katIlacak eserIerin ilk degerlendinnesi okullarda yapIlacaktrr. 
Okullarda dereceye gin~n eserIer ilc;e Mil1i Egitim MudurItiklerine. ilc;elerde ilk uc;e giren 
eserler, it Milli Egitim Mtidurluklerine, Werde birinci olan eserIer ise Bayburt il Milli Egitim 
Mtidurltigune gonderilecektir. 
YapIlacak i§lemler 
Madde-7 
Okullarda; 
a) y an~ma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapIlacaktlr. 
b) B~vurular olu~turulacak bir komisyon tarafmdan degerIendirilecektir. 
c) Birinci olan eser ilc;eye gonderilecektir. 
il~elerde; 
a) Yan~ma takvimi dogrultusunda okullara gerekli duyuru yapIlacaktlr. 
b) Okullardan gelen eserler olu~turulacak bir komisyon tarafmdan degerlendirilecektir. 

iIc;ede dereceye giren ilk tiC; eser il Milll Egitim MtidtirlUgline gonderilecektir. 
lllerde; 
a) Yan~ma takvimi dogrultusunda ilc;e Milll Egitim MUdUrltiklerine gerekli duyuru 

yaptlacaktrr . 

b) ilc;elerden gel en eserler olu~turulacak bir komisyon tarafmdan degerlendiriIecektir. 

c) Werde birinci olan eserler Bayburt Milli Egitim MUdUrliigtine gonderilecektir 

Odiillendirme ve OdUl Toreni 
Madde-8 
Dereceye giren ogrenciler aile fertlerinden bir ki~i birlikte Milli Egitim MUdUrlUgUnce 
misafir edilip konaklama ve yemek ihtiyac;lan kar~llanacaktrr. (Ula~rrn giderleri katllrrncIlara 
aittir.) Dlke genelinde kompozisyon dalmda dereceye giren ogrencilere 12 Mart Istiklal 
Mar§lmn Kabulu ve Mehmet Akif i anma gtinUnde KultUr Merkezinde yapllacak tOrende 
odUlleri verilecektir. 

Odliller 

IBIR1NCtLiK ODDU] 
trKiNClLiK ODULO 

~WOO TL + PLAKET 
1000 TL + PLAKET 

tm;ONCULUK ODULD 500 TL + PLAKET 

~NSIYON ODULLERi (3 ADET) . 250 TL + PLAKET 

DUR10ZEL ODULU [250 TL + PLAKET 
I 



--

Takvim 


Madde-9 Yar1~manm takvimi a~agldaki §ekilde planlanml§tIr. 


YARI~MA T AKVIMI ve DEGERLENDIRME 

A~AMA tyARI~MA sOREc! TARiHNO: 
Yan§ma Duyurusunun Yapllmasl ve Yar1§mamn Ba§lamasl L 90cak2017 

2. Ogrenci Eserlerinin 11 Milli Egitim Mudiirliik1erine Teslimi 20 ~ubat 2017 

fEserlerin Bayburt Milli Egitim Miidiirliigune Gonderilmesi 3. 24 ~ubat 2017 

~iiri Degerlendirmesi4. IsMart 2017 

Sonll(;lann Duyurulmasl 10 Mart 2017 5. 
~~~-~-

6. IOdill T orem l2Mart201~I 

Diger Husnslar 
Madde-12 (1) Yam;;maya katIlan eserler; 
a) Bayburt Milli Egitim Miidiirlilgiine CD veya flash bellek Ortanunda Eserin Yanmda 
Word ortammda belirtilen ~artlara uygun olarak gonderilecektir 
b) Eserler daha once herhangi bir yarl§maya katIlmarm§, odill almaml§ ve herhangi bir 
yerde yayIIDlamnaml§ olacaktIr. 
c) Bayburt Milli Egitim Miidiirliigune gonderilen eserler iade edilmeyecektir. 
d) Eserin hukuki ve bilimsel sorumlulugu eser sahibine ait olacaktlr. 
e) Yar1§maya katIlanlar bu §artnamede belirtilen tUm hususlarl kabul etmi§ 
saytlacaklarrur. 
YarJ§mada Degerlendirmeye Ahnmayacak Eserler; 
-Temel degerlerle ortii§meyenler, 

-Daha once herhangi bir yan§maya kattlan ya da herhangi bir yerde yaYlmlanIDl§ olanlar, 

-Y azar olarak altlnda imzasl bulunan ki§iye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kIsmen 

kopyalamp Yar1§maya gonderilen eserler, 

-<;ok saYlda yazlID ve noktalama hatasl i~eren eserIer, 

-Ba§VUfU tarihinden sonra teslim edilen eserler, 


12) iLETi~iM 
Bayburt il Milll Egitim Miidiirliigii- Arge Birimi 
Adres:Tuzcuzi'lde Mah. Cumhuriyet Cad. Merkez I BAYBURT - 458211 2536 [ 2112181]- [2114989] 



, / 

EK:1 

"iSTiKLAL MUCADELESi VE 15 TEMMUZ DEMOKRASi ZAFERi" 
KONULU ORTAOGRETiM OGRENCiLERi KOMPOZiSYON YAZMA 

YARI~MASI 

TAAHHUTNAME 

istiklal Mar~mm Kabul Edildigi GunU ve Mehmet AkifERSOY'u Anma GOOU 
etkinlikleri (fer(fevesinde Bayburt Milli Egitim MudGrlUgii tarafmdan diizenlenen ve 
temaSl "istiklal Miicadelesi Ve 15 Temmuz Demokrasi Zaferi It olarak belirlenen 
kompozisyon yan$maSl iyin yazdlglm eserden telif iicreti talebimin olmayacagml, 
eserimle ilgili tum yasal sorumlulugun bana ait olacaglfll, yazmlla ilgili tum tasarruf 
hamru Bayburt Milli Egitim MiidGrliigune devrettigimi ve bu taahhiitnamenin bir 
suretini yan~ma metni ile birlikte gonderdigimi beyan ederim. 

OGRENCiNiN 

IADI 

SOYADI 
. 

-~~ 

OKULU 
~~----

SINIFI 

OKULADRES 

jvELiTELEFON 
-

iMZA 

,~ 


