
T.C. 

MUS V ALiLiGi 


11 Mill! Egitim Miidiirliigu 


Sayl : 32026198-821.05-E.1905538 14.02.2017 
Konu : UPU 46. Uluslararasl Mektup Yazma 

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

ilce Milli Egitim Miidiirliigu 

...................... iLKfORTAOKUL MOnORLuGONE 


ilgi 	 :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Gene! Miidiirliigu'niin 
10102/2017 tarih ve 1762777 saYlh yazlSI. 

Posta ve Telgraf Te~kilat1 Anonim Sirketinin iiyesi oldugu DUnya Posta Birligi (UPU) 
tarafmdan, 2017 yIlI Tiirkiye geneli 15 y~ ve altl genclerin; yazl yazma ve dii~iincelerini 
3.Y1kya ifade etme yetenegini geli~tirmek, mektup yazma zevklerini te~vik etmek ve UPU'nun 
temel gorevierinden biri olan uluslararasl dostluk baglmlll kuvvetlendirmek amaclyia ekli 
~artname esaslan dogrultusunda dlizenlenecek olan "UPU 46. Uluslararasl Mektup Yazma 
Yan~masmm (2017)" diizenlenecegi bildirilmi~tir. 

Soz konusu yan~mayia ilgili yazl ve yan~ma ~artnamesi yazlffilz ekinde 
gonderiImi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapllmasml ve dereceye giren ilk 
be~ eserin 07.04.2017 tarihine kadar Mudiirliigiimiiz Temel Egitim Subesine gonderilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLCi 

Vali a. 


Milli Egitim Miidiirii 


Ekler: 
l-YaZl ("'Sayfa) 

Dagltnn : 
tlye KaymakamlIklarma 
ilkokul ve Ortaokul Miid. 

Bu evrak gUvenli elelctronik irnza ile imzalannu~tIr. http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden d197-3c14-3a8a-8flS-79c3 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden


T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLICH 


Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidfuliigu 


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

Yan~maSl (2017) 

.................\TALiLiG~ 
(il Milli Egitim Miidfuliigii) 

ilgi : Posta ve Telgraf Te~kilatI Anonim ~irketi (ins an Kaynaklan Daire Ba~kanhgl)'nin 
09.02.2017 tarihli ve 53754184-770-E.2651 sayth yazlsl. 

Posta ve Telgraf Te~kilatI Anonim ~irketinin iiyesi oldugu DUnya Posta Birligi (UPU) 
tarafmdan, 2017 yIll Tfukiye geneli 15 ya~ ve altI gen91erin; yazl yazma ve dii~iincelerini 
a9Ik9a ifade etme yetenegini geli~tirmek, mektup yazma zevklerini te~vik etmek ve UPU'nun 
temel gorevlerinden biri olan uluslararasl dostluk baglartm kuvvetlendinnek amaclyla ekli 
~artname esaslan dogrnltusunda diizenlenecek olan "UPU 46. IDuslararasl Mektup Yazma 
Yarl,masmm (2017)" duyurulmasl talebine ili~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir. 

Soz konusu yart~mamn; Tfukiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milll Egitim Temel Kanunu 
He Tiirk Milli Egitiminin genel ama91anna uygun olarak ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen 
iIke, esas ve ama91ara aykmlIk te~ki1 etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, ilIilee milli 
egitim miidfuliikleri tarafindan gercekle~tirilmek iizere, derslerin aksatIlmamasl kaydIyla 
goniilliiliik esasma gore yapllmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini arzlrica ederim. 

Bilal TIRNAKCI 
Baka:na. 

Genel Miidiir 

Ek : ilgi yazl ve elderi (3 sayfa) 

Not: Etkinlige https:llyegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyuruiarilkategoriI18 adresinden ula~alabilecektir. 

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

DagltIm: 

Geregi: Bilgi: 


BPlam Temel Egitim Genel Miidfuliigiine 

Ortaogretim Genel Miidfuliigfule 
Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigiine 
Din Ogretimi Genel Miidiirliigfule 
Meslekl ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigiine 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidfuliigiine 
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidfuliigiine 

Bilgi i.;in: Z.Tuba OTER Emniyet ~iahallesi, :Milas Sokak, No:8 6560 YemmahalleiANKARA 
Telefon No: (0312) 296 94 00 Faks No: (0312) 213 6136 Ogrettnen 

e-Posta: ziarslan@meb.gov.tr internet Ad:resi: yegitek.meb.gov.tr Telefon No: (0 312) 296 96 61 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalamm~br. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 94a4-4aSl-378f-8807 -OSaf kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
https:llyegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyuruiarilkategoriI18


U1uslararasl Mektup Yazma Yan$masmlD Kurallan 

Konu: 
Diinya Posta Birligi (UPU) tarafmdan 46. Uluslararasl Mektup Yazma Yarl~masl i~in " Yeni 
Birle~mi~ Milletler Genel Sekreterinin danl$mam oldugunu dii$iin, ilk olarak hangi 
diinya sorununu ele almasl i~in ona yardun edersin ve bu sorunu ~iizmesi i~in ona 
nasIl tavsiyelerde bulunursun "konusu se~ilmi~tir. 

I.Ama~ 


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

dfu}iincelerini a~lk~a ifade etme yetenegini geli~irmek, mektup yazma zevklerini te~vik etmek 

ve UPU'nun temel gorevlerinden biri olan uluslararasl dostluk baglarlDl kuvvetlendirmektir. 


2. Katdlm 
15 ya$ ve altmdaki gen~ler yan$maya katdabilirler. 
UPU ve $irketimize, dogrudan okullar veva $ahlSlar taralindan vaptlacak 
ba$vurular kabul edilmevecektir. 

3. Mektuplann Sunumu ve i~erigi 

a. 	 Yeni ve daha once yaymlanmarru~ mektuplar sunulmahdrr. 

b. 	 Mektuplar, mektup formunda yaztlmahdlr ve bir mektupta Olmasl gereken tUm 
unsurlan ta~Imahdrr. (yer ve tarih, abCI adresi, nezaket ve selamlama kurallarl, 
adaym imzasl). 

c. 	 Mektup kagIdt ~ekil yoniinden diizenli ve temiz oImah, mektup miirekkepli ya da 
tiikenmez siyah renkli kalemle kesinlikle el yazlS. He yazlImalldrr. 

d. 	 Mektubun sag list ko~esine tarih, yamna da yaztldtgl yerin adt konmall, sag alt 
ko~esine ad-soyad yazllarak imza animal!, sol alt ko~sine adres yazllmalldrr. 

e. 	 Mektubun gonderilecegi ki~inin genel ozelliklerine gore (ya~l, kiiltiir diizeyi, yaklnllk 
dercesi vb) hitap ciimlesi bulunmalldlr. 

f. 	 Mektuplar yazIldtklan dilde 1000 kelimeyi ge~memelidir. 

g. 	 Ogrenciler mektup kftgIdmm arka sayfasma adlDl, soyadtm, SllllflID, dogum ytllDl, 
okul adl ve adresini, kendisine ul~llabilecek okul, veli ya da dam~man ogretmen 
telefon numaraslID belirten bir etiket yapl~tJ.nnahdlr. 

h. 	 Ogrencinin bir vesikahk fotografl mektuba zImbalanmadan mutlaka eklenmelidir. 

i. 	 Yarl~maya katllacak mektuplar okul miidiirliiklerinde olu~turulacak komisyon 
tarafindan degerlendirildikten sonra ilk bese giren mektuplar, 11 Milli Egitim 
Miidiirliigiine gonderilmelidir. 

j. Okullar tarafmdan gonderilen eserlerin it Milli Egitim Miidiirliigiince 
degerlendirilmesini miiteakip il genelinde be1irlenecek ilk be~ mektubun iist yazl ve 



tutanak ile PTT A.S Genel Miidiirliigii insan Kaynaklan Daire Ba~kanlIgma 
gonderilmelidir. 

k. Ki~isel b~vurular degerlendirilmeyecektir. 

4. TelifHakkI 

y an~mactlar, yarl~maya kattlan mektuplarla ilgili olarak mektuplann tesliminden itibaren 
herhangi bir hak talep edemezler, iadesini isteyemezler. Mektup sahibinin hakh sakh kalmak 
~lyla mektubun tUm imtiyazt yan~mayl diizenleyen Sirketimize aitlir. Y arl~maya katilanlar 
bu ~artI kabul etmi~ saytlrr. Odiil alan mektuplar ile yaylm1anmaya uygun goriilen tUm 
mektuplar Sirketimiz tarafmdan bir kitap haline getirebilir. 

5. Teslim Sekli: 

il genelinde okullara duyuru yaplldtktan sonra mektuplar 10 Nisan 2017 tarihine kadar iI 
Milli Egitim Miidiirliikleri araclltgl ile; 
UPU Mektup Yazma Yan~masl PTT A.S. Genel Miidiirliigii insan Kaynaklan Daire 
Ba~kanbgl 06101 Ulus I ANKARA adresine PTT posta ya da kargoyla (ozel kargo 
~irketleri Sirketimize teslim etmemektedir) gonderilecektir. iIan edilen son teslim giiniinden 
sonra gonderilen mektuplar degerlendirihneye almmayacaktIr. 

6. Yarl~ma Takvimi: 

Duyurulann Yapllmasl 13 Subat 2017 
- Mektuplann PTT' ye Son Teslim Tarihi: 10 Nisan 2017 

Komisyon <;ah~alan 12-21 Nisan 2017 

7. Komisyon Olu~umu: 

11 Milli Egitim Miidiirliiklerince Sirketimize gonderilen eserlerin degedendirilmesi, Genel 
Mtidiirltigiimtizden gorevlendirilecek personel ve Ankara Valiligi il Milli Egitim 
Mtidiirltigiiniin gorevlendirecegi ogretmenlerden olu~acak komisyon tarafmdan yapIlacaktrr. 
Komisyon tiyeleri kendi aralannda bir b~kan ses:er ve degerlendirme klstaslanm belirler. 

8. Degerlendirme ve Duyuru: 

Mektuplar komisyon tarafmdan degerlendirildikten sonra yarl:?ma sonus:lan, Sirketimize ait 

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


9.0diiUer: 

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

ikincilik Odiilti: 3000 (tic;bin) TL ve pul albiimtl 

Us:iinctiliik Odtilti: 2000 (ikibin) TL ve pul albtimti 

Ulkemizi temsil edecek mektup, DUnya Posta Birligi Uluslararasl Biiro tarafmdan yapuacak 
degedendirmede derece aldlW taktirde aynca odtillendirilecektir. 


irtibat: Ay~e EREM 03125095629 Hilal Kezban OZSOY 03125095688 


www.ptl.gov.tr

