
T.C. 

MU~ vALiLiGi 


il Milli Egitim Miidtirliigu 


SaYl : 320261 98-821.05-E. 1905538 14.02.2017 
Konu : UPU 46. Uluslararasl Mektup Yazma 

Yan~masl (2017) 
............................................KAYMAKAMLIGINA 

i1ge Milli Egitim Miidtirliigu 

...................... iLKlORTAOKUL MUDURLUGONE 


ilgi 	 :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidtirliigu'nUn 
10/02/2017 tarih ve 1762777 sayll1 yazlSl. 

Posta ve Telgraf Te~kilat1 Anonim ~irketinin iiyesi oldugu Diinya Posta Birligi (UPU) 
tarafmdan, 2017 Ylh Ttirkiye geneli 15 ya~ ve altl genylerin; yazl yazma ve dii~iincelerini 
aylkya ifade etme yetenegini geli~tirmek, mektup yazma zevklerini te~vik etmek ve UPU'nun 
temel gorevlerinden biri olan uluslararasl dostluk baglarml kuvvetlendinnek amaClyla ekli 
~artname esaslan dogrultusunda diizenlenecek olan "UPU 46. Uluslararasl Mektup Yazma 
Yan~maslDm (2017)" diizenlenecegi bi1dirilmi~tir. 

Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ve yan~ma ~artnamesi yazlmlz ekinde 
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapl1maslm ve dereceye giren ilk 
be~ eserin 07.04.2017 tarihine kadar Miidtirliigumiiz Temel Egitim ~ubesine gonderilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLCi 

Vali a. 


Milli Egitim Miidtiru 


Ekler: 
1-Yazl (4Sayfa) 

Dagltlm: 
i1ge Kaymakamhklanna 
ilkokul ve Ortaokul Miid. 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalannJl§trr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden d197-3c14-3aSa-Sf1S-79c3 kodu He tcyit edilcbilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdiirlugu 


SaYl : 88013337-821.05-E.1762777 10.02.2017 
Konu : UPU 46. Uluslararasl Mektup Yazma 

Yan~masl (2017) 

................."j\LiLiG~ 


(il Milli Egitim Mudurlugu) 

llgi : Posta ve Telgraf Te~ki1atI )\nonim ~irketi (insan Kaynaklan Daire B~kanhgl)'nin 
09.02.2017 tarihli ve 53754184-770-E.2651 sayIll yazlSl. 

Posta ve Telgraf Te~kilatI )\nonim ~irketinin uyesi oldugu Dfinya Posta Birligi (UPU) 
tarafmdan, 2017 Ylh Turkiye geneli 15 ya~ ve altI genylerin; yazl yazma ve dU~Uncelerini 
ayIkya ifade etme yetenegini geli~tinnek, mektup yazma zevklerini te~vik etmek ve UPU'nun 
temel gorevlerinden biri olan uluslararasl dostluk baglarml kuvvetlendirmek amaclyla ekli 
~artname esaslan dogrultusunda duzenlenecek olan "UPU 46. Uluslararasl Mektup Yazma 
YarI~masmm (2017)" dUYUrulmasl talebine ili~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir. 

Soz konusu yarl~mamn; Tiirkiye Cumhuriyeti )\nayasasl, Mill]' Egitim Temel Kanunu 
ile Tiirk Milli Egitiminin genel amaylanna uygun olarak ilgili yasal dmenlemelerde belirtilen 
ilke, esas ve amaylara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilye mill! 
egitim mudiirliikleri tarafindan gergekle~tirilmek mere, derslerin aksatIlmamasl kaydIyla 
gonullulUk esasma gore yapllmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim. 

Bilal TIRNM<;I 
Bakan a. 

Gene! Mudiir 

Ek : ilgi yazt ve ekleri (3 sayfa) 
Not: Etkinlige https:llyegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulariJkategoriIl8 adresinden u1a~llabilecektir. 

Etkinlik irtibat: 0 (312) 509 56 29/ 0 (312) 509 56 88 

DagltIm: 

Geregi: Bilgi: 

BPlam Ternel Egitim Genel Mudiirlug-une 


Ortaogretim Genel MudiirlUg-une 
Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirlugune 
Din Ogretimi Gene! Mudiirlug-une 
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdiirlug-une 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel MudiirlUgune 
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mudurlug-une 

Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 6560 Yenimahalle/ANKAR}\. Bilgi iyin: Z.Tuba OTER 
Telefon No: (0312) 296 94 00 Faks No: (0 312) 213 6136 Dgretmen 

e-Posta: ztarslan@meb.gov.tr !ntemet Adresi: yegitek.meb.gov.tr Telefon No: (0 312) 2969661 

Bu evrak gilvenli elektronik irnza ile imzalanml\inr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 94a4-4aSl-378f-8807 -OSaf kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
https:llyegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulariJkategoriIl8


T.C 

POSTA VE; TE;LGRAF TE$KtLATf ANONlM ~tRKETi 


fnsan Kayl1l1klan Daire Ba~kanl1jil 


<;:OK ACELE 
SaYl' : 537541 84-770-E.2651 09/02/2017, 
Konu: UPU 46. Uluslarasl Mektup Yazma 

\ 

Yan~masl (2017) 

MiLLi EG1TiM BAKANLlGrNA 
(Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdiirliigil) 

~irketimizin Uyesi oldugu DUnya Posta Birligi tarafmdan dUzenlenen 46. U!uslararasl Mektup 
Yazma Yar~masl iyin" Yeni Birle~mi, Milletler Genel Sekreterinin daRl~maDi oldugnnu 
dii,iin, ilk olarak hangi donya sorununu ele almasl i~in ona yardun edersin ve bu sornnu 
~ozmesi i~in ona nasd tavsiyelerde bulunursun" konusu seyilmi~tir. 

Olkemizin 1983 ydmdan bu yana katllmaktaoldugu Uluslararasl Mektup Yazma Yar~masma 
ait kurallarm yevirisi ili~ikte sunulmu~ olup herhangi bir aksaklga meydan veri1memesini teminen; 

- DIke genelinde duyuru yapIlmasl, bireysel basvurular kabul edilmeyeceiUnden, 
okuUarm yarlsma kuraUarma uygnn sekilde katdunlarmm saglanmasl, 

- Y ar~maya katilinak Uzere 15 ya~ ve aIt1geny!erin okullarl tarafmdan bilgilendirilerek mektup 
yazmaya te~vikedilmesi, 

- Mektuplarda mutlaka ad, soyad, tarih, yer, alIel adresi, aday imzasmm yer almasl ve 1 ade't 
vesikaltR fOtOgraflO mutlaka eklenmes~ 

- Mektuplann miirekkepli ya da tiikenmez siyah kalemle en fazla 1000 kelime olacak 
,ekilde el yaml ile yazdmasl, 

- Yar~maya ka1llacak mektuplar okul miidiirloklerinde ol~turulacak komisyon 
tarafmdan degerlendirildikten sonra ilk be,e giren mektuplann tl Milli Egitim 
Miidiirliiklerine gonderilerek, il Milli Egitim Miidfirliigunce degerlendirilmesini miiteakip 
her ilden ilk bese gireo mektubun Ust yazl ve tutanak ile ~irketimize gonderi1mes~ 

- Mektuplarm UPU Mektup Y azma Yar~rnasl PTT A. ~ Gene! MUdiirliigti fusan Kaynaklarl 
Daire Ba~kanhgI 06101 UluS/ANKARA adresine PTTKARGO veva POSTA araciligI ilekayIllI 
olarak 10 Nisan 2017 tarihine kadar ganderilmesi gerekmektedir. 

Bilgioizi ve geregini arz ederiz. 
Yenilik vo Egitim Teknolojileri 

Genel MUdiitliigii 

1 0 ~uoat 2017 

~enolBULUT 

11i--=l3JfI.j 
GiirbfizAKBULUT 

Daire Ba~kanl Genel MUdiir Yard10lClSl 
EK: BELGtNi:NASU 
Ek-l : UPU Uluslararasl Mektup Yazma Y ar~masl Kurallarl UElQ'RONlKiMZALIDlh 

'-..-c~···rf··ml1.PiiJZ.~·. YA_ 

Not: Bu beige. 5010 say1l1 EIektronik lmza Kanununun 5, Maddest geregince dektronik irnza. ile illl2'1\lanml~l1'" 
$ehit Tegmen KalmazCad N.:2 Kal:21J Ayrll1l1h bilgi i~1l irtibatH.Ktzban OZSOY Tetero.: (312)509 56 88 
Telefun: (312)509 56 87 Belgege,et: (312)309 56 94 
e-poSIa: ik.egitim@p".gov.trElektronik AZ' www.ptlgov.tr Evrak leyldi i,in 67Y6·1854-RBX2-74Q9 dogrulama kodu lie konlml edebilirslniz. 

~ 

http:www.ptlgov.tr


UluslararaSI Mektup Y azma Yarl~masmm Kurallarl 

Konu: 
Dilnya Posta Birligi (UPU) tarafmdan 46. Uluslararasl Mektup Yazma Yan~masl i~in "Yeni 
Birle~mi~ Milletler Genel Sekreterinin da~maBl oldugunu dii~iin, ilk olarak hangi 
diinya sorununu ele ahnasl i~in ona yardlm edersin ve bu sorunu ~ozmesi i~in ona 
nasIl tavsiyelerde bulunursun II konusu se~iImi~tir. 

I.Ama~ 


Uluslararasl Gen~ler Mektup Yazma Yan~masmm amacl; gen~lerin yazl yazma ve 

dii~ilneelerini a~lk~a ifade etrne yetenegini ge1i~tirmek, mektup yazma zevklerini te~vik etmek 

ve UPU'nun temel g(irevlerinden biri olan uluslararasl dostluk baglanm kuvvetlendirmektir. 


2. KatdlDl 
15 ya~ ve altmdaki gen~ler ya~maya katilabilirler. 
UPU ve $irketimize, dogrudan okullar veva $ahlSlar tarafindan vapllacak 
ba$vurular kabul edilmeyecektir. 

3. Mektuplarm Sunumu ve i~erigi 

a. 	 Yeni ve daha (inee yaymlanmamt~ mektuplar sunulmahdtr. 

b. 	Mektuplar, mektup formunda yaztlmahdrr ve bir mektupta oImasl gereken tum 
unsurlan ta~lInahdlr. (yer ve tarih, ahCI adresi, nezaket ve selamlama kurallarl, 
adaym imzasl). 

c. 	 Mektup kagldl ~ekil y(inilnden diizenli ve temiz oImah, mektup mfuekkepli ya da 
tiikenmez siyah renkli kalemle kesinlikle el yazISI ile yazllmahdrr. 

d. 	 Mektubun sag fist k(i~esine tarih, yanma da yazlldlgl yerin adl konmah, sag aU 
k(i~esine ad-soyad yaztlarak imza attImah, sol alt k(i~esine adres yazlImahdlr. 

e. 	 Mektubun g(inderileeegi ki~inin genel (izelliklerine g(ire (ya~l, kiiltiir diizeyi, yakmhk 
dercesi vb) hitap ciimlesi bulunmahdrr. 

f. 	 Mektuplar yazlldtklan dUde 1000 kelimeyi ge~memelidir. 

g. 	 Ogrenciler mektup kagldmm arka sayfasma adlm, soyadtm, smifiru, dogum ythru, 
okul adl ve adresini, kendisine ula;illabilecek okul, veli ya da dam~man (igretmen 
telefon numaraslm helirten bir etiket yap~tIrmahdlr. 

h. 0greneinin bir vesikahk fotogran mektuba ZlInbalanmadan mutlaka eklenmelidir. 

i. Yan~maya kattlaeak mektuplar okul miidiirliiklerinde olu~turulacak komisyon 
tarafmdan degerlendirildikten sonra ilk bese giren mektuplar, iI Milli Egitim 
Miidiirliigilne g(inderilmelidir. 

j. Okullar tarafindan g(inderilen eserlerin 11 Milli Egitim Miidiirliigilnee 
degerlendirilmesini miiteakip i1 genelinde helirlenecek ilk be~ mektubun iist yazl ve 



tutanak ile PTT A.~ Genel Miidiirliigii insan Kaynaklan Daire Ba,kanhgma 
gonderilmelidir. 

k. Ki~isel ba~vurular degerlendirilmeyecektir. 

4. TelifHakkI 

Yan~macllar, yan~maya katIlan mektuplarla ilgili olarak mektuplann tesliminden itibaren 
herhangi bir hak talep edemezler, iadesini isteyemezler. Melctup sahibinin hakkI SakIl kalmak 
~art1yla mektubun tUm imtiyazl yan~maYl diizenieyen $irketirnize aittir. Y arl~maya katllanlar 
bu ~artJ. kabul etmi~ saYlhr. Odiil alan mektuplar ile yaYlffilanmaya uygun goriilen tUm 
mektuplar $irketimiz tarafindan bir kitap haline getirebilir. 

5. Teslim ~ekli: 

ngenelinde okullara duyuru yaplldlktan sonra mektuplar 10 Nisan 2017 tarihine kadar il 
Milli Egitim Miidiirliikleri araClhgl ile; 
UPU Mektup Y azma Yan~masl PTT A.~. Genel Miidiirliigii insan Kaynaklan Daire 
Ba~kanhgl 06101 Ulus I ANKARA adresine PTT posta ya da kargoyla (ozel kargo 
~irketleri $irketimize teslim etmemektedir) gonderilecektir. ilan edilen son teslim giiniinden 
soma gonderilen mektuplar degerlendirilmeye ahnmayacaknr. 

6. Yan~ma Takvimi: 

Duyuruiann YapIlmasl 13 $ubat 2017 

- Mektuplarm PTT' ye Son Teslim Tarihi: 10 Nisan 2017 


Komisyon <;ah~malan 12-21 Nisan 2017 


7. Komisyon Olu~umu: 

il Milli Egitim Miidiirliiklerince $irketimize gonderilen eserlerin degerlendirilmesi, Genel 

Miidiirliigiimiizden gorevlendirilecek personel ve Ankara Valiligi il Milli Egitim 

Miidiirliigiiniin gorevlendirecegi ogretmenierden olu~acak komisyon tarafmdan yapllacaktrr. 

Komisyon iiyeleri kendi aralannda bir b~kan seger ve degerlendirme klstaslarInl belirler. 


8. Degerlendirme ve Duyuru: 

Mektuplar komisyon tarafindan degerlendirildikten soma yarl~a sonu9lan, $irketimize ait 

www.ptt.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir. 


9. Odiiller: 


Birincilik Odiilii: 4000 (dortbin) TL. ve pul albiimii 


ikincilik Odiilii: 3000 (ii9bin) TL ve pul albiimii 


U9iinciiliik Odiilii: 2000 (ikibin) TL ve pul albiimii 


Ulkemizi temsil edecek mektup, Diinya Posta Birligi Uluslararasl Biiro tarafindan yapllacak 

degerlendirmede derece aldlgI taktirde aynca odiillendirilecektir. 


irtibat: Ay~e EREM 0312 5095629 Hilal Kezban OZSOY 03125095688 


www.ptt.gov.tr

