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MUS VALiLi6i 


it Milli Egitim MUdUrltigU 


SaYI : 32026 198-821.0S-E.2007906S 27. 11.2017 
Konu : Resim ve Hikaye Yazma 

Yan~masl 

...... ..... ................ ..... ...... ..KA YMAKAMLIGINA 

(ilye Milli Egitim MUdUrltigune) 

.. ............... .. .. ............... YBO MODURLUGUNE 


ilgi: 	 Mi ll i Egitim BakaniIgl Iemel Egitim Genel MUdUrlUgUnUn 24/1 1/2017 tarih ve 

200071 72 saydl yazlSI. 

Milll Egitim Bakanhgl 'nm Genel ve Ozel Amaylan Dogrultusunda, TUrkiye 
Genelindeki YatIlI Bolge Ortaokullannda ogrenim goren bgrenciler arasmda ogrencileri 
y zmaya bzendinnek, var olan yazma potansiyelini ke$fedip ortaya ylkarmak aynca; 
bgrencilerin kendilerini resim sanatl ile ifade etmelerine olanak vermek, duygu, dU~Unce ve 
ha allerini ifade etme kabiliyetini geli~tirmek , bgrencilere okulunu temsil etme bilincini 
kazandlrmak ve ogrencilerin kendine giiven duygusunu arttlrmak amaclyla "YBO'da Ya~am" 
konulu resim ve hikaye yazma yan~masl dU zenleme talebine ili~kin ilgi yazl ve ekleri 
incelenm i~tir. 

Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ekte gonderilmi~ olup, okulunuz ogrencilerine 
gerekli duyurunun yapllmasml ve mtidUrlUgUniizce toplanan bUtiin eserlerin 03.01.2018 
tarihine kadar Mtidiirliigiimiiz Temel Egitim Subesine gonderilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim 

Metin iLCi 

Vali a. 

Mil1i Egitim MUdUril 

Ekler: 


1-Yazl (8 sayfa) 


Dagltlln: 


it Kaymakamhklanna 


YBO MUd. 
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T.e. 

MiLL! EGITiM BAKANLlGI 


TemeJ Igitim GeneJ MiidiirlUgii 


SaYl : 10230228-300-E.20007172 24.11.2017 
Konu : Resim ve Hikaye Yazma 

Yan~masl 

DAGITIM YERLERiNE 

Milli Egitim Bakanltgl'nm Genel ve Ozel Amaylan Dogrultusunda, Tiirkiye 
Genelindeki YatIll Bolge Ortaokullannda ogrenim goren ogrenciler arasmda ogrenciJeri 
yazmaya ozendinnek, var olan yazma potansiyeJini ke~fedip ortaya 91karmak aynca; 
ogrencilerin kendilerini resim sanatl ile ifade etrnelerine olanak vermek, duygu, dii~iince ve 
hayallerl ni ifade etme kabiliyetini geli~tirmek, ogrencilere okulunu ternsil etme bilincini 
kazandlrmak ve ogrencilerin kendine giiven duygusunu arttlrmak arnaclyla "YBO'da Ya~am" 
konulu resim ve hikaye yazma yan~rnasl diizenlenmi~tir. 

Genel MiidiirlUgiliniizce, iilke genelindeki yatl1t bolge ortaokulu ogrencileri arasmda 
"YBO' da Ya~am" temasmdan hareketle ogrencilerin ogrenim gordiikJeri yatJil bblge 
ortaokulundaki amlanm, arkada~ltklanm, okullan ile ilgili duygu ve dii~lincelerini , okuluyla 
kurdugu bagml, gozlemlerini vb. yansltan resim ve hikaye yazma yan~rnasl ekte bulunan 
~artnamede belirtilen hususlara gore yapdacaktlr. $artnamede belirtilen yan~ma takviminde 
de belirtildigi iizere yan~manm 27.11.2017 tarihine kadar ilinizde bulunan (varsa) YB 'lara 
du ru lmasl ve toplanan eserlerin ise 05.01.20 18 tarihine kadar Genel MiidUrliigUmiize posta 
yoluyla gbnderildigine dair resmi yazlyla da tara flmlza bildiri lmesi hususunda bilgilerinizi 
ve geregini rica ederim. 

Dr. Cem GEN<;:OGLU 

Bakan a. 

Genel Miidiir 

Ek: Yan~ma $artnamesi (7 sayfa) 

DAGITlM: 


Geregi: Bilgi: 


B Plam M.Yar. Muhterem KURT 
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Y AS AM" KONULU YATILI ORTAOKULLARlNDA 

GOREN REsiM YAZMA 

Dogrultusunda, Tiirkiye Yatlh 
var olan 

6grencilerin sanatl 
ve hayallerini etme kabiliyetini 

etme 
amaclyla "YBO'da konulu 

8.s1mf 



KATILACAK ESERLERDE ARANACAK ~ARTLAR 

iki sayfaYI ger.;meyecek ~ekilde 12 

ozglin nitelikte olacak; 
ve kazanml~/kazanamaml~, 

katliamayacaktlr. halinde 
kabul ve yan~ma dl~l 

blrakIlacaktlr. 
3. 	 Yan:;;maya katllan sahiplerine edilmeyecek, yan:;;macIlar belirlenen 

odliller dl:;;mda herhangi bir hak talep 
4. 	 :;;effaf po:;;et dosyalara lekelenmi:;; ve ylpranml~ 

kabul 
5. 

6. 	 yapdacaktlL Eserin on 

ve her yan~macl arkasma 

bilgilerini 14 punto ile bilgisayarda yazacaktlr. 

• Mekan ve Zamam Belirleme 

• Olay Orglilerini Olu~turma 

• 	 ve Yontemlerinden Yararlanma 

.. 	 Dil Kurallanna Uyma 

(Verilmek konulannda degeriendirme yapllacaktlr. 

a. 	 Yan~masl i~in; 

1. 
2. 
3. 	 boya, 

4. 	 Resimler, 
arasma 	 katlamadan, buru:;;turmadan ve rulo 

gonderilecektir. 
5. 	 formatma gore on 

yazIlmayacak ve her yan:;;maCl eserinin arkasma 

olarak 14 punto 2 



6. 	 Teslim tarihinden soma BakanlIglmlza ula~an resimler degerlendirmeye 
almmayacak ve postadan dogabilecek gecikmeden dolaYI BakanlIglmlz sorumlu 
tutulmayacaktlr. 

Resimler incelenirken degerlendirme Ol~titleri a~agldaki gibi olacaktIr. 

• Kompozisyon (amaca uygunlugu), 

• Renklendirme (kullandlgl boyamn teknigini kullanabilirligi) 

• Yaratl clhk (konuyu ozgiln olarak i~leyebilmesi) 

• Temizlik ve dtizen (yeryeve dtizeni, kagldm tem iz ligi) konulannda 
degerlendirme yapJlacaktlr. 

nUZENLEYici KURUMLAR 

Madde-7 

Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Mildilrlilgil ve Eczaclba~l Toplulugu. 

Y ARISMA T AKViMi: 

Madde-S 

81RA 
YARI~MA TAKViMi 	 I 

I BA~NGI(,::-Istri;-
NO 

il mi lIi egitim mlidlir lUklerince yan~manm ilye milli egitim1. 
24.11.2017 27.11.2017 

M lidli rl liklerine duyurulmasl 

ilye milll egitim mtidlirltiklerince yan~manm YBO'lara2. 
27.11.2017 28.11.2017 

duyurulmasl 

Dlizenlenecek olan yan~manm okul m lidLirlti rlerince 3. 
28.11.2017 29.11.2017 

ogrencilere duyurulmasl 

.. ._---	 . 

Eserlerin okul mlidtirlilklerinde toplanmasl 27.12.2017 28.12.20174. 

Escrlerin ilye millI egitim mlidilrlUklerine gonderilmesi5. 29.12 .2017 02.01.2018 

6. i lye milli mlidlirlilklerince toplanan eserlerin il milli Egitim 
02.01.2018 03 .01.2018 

m lid iirl liklerine gonderi Imes i 

il milli egitim mtid tirlliklerince toplanan eserlerin Milll7. 
03.01.2017 05 .01.20 18 

Egitim Bakanhgma gonderilmesi 

Milli Egitim BakanLIgmda eserlerin degerlendirilmesiS. 
08.01.2018 

eserlerin ve odtil tbreni 
I 

13.02.2018 



UYGULAM A Y A iLi,sKiN A<;IKLAMALAR 

Madde-9 

1. 	 Yan~ma ko~ul1an okul mlidlirlOgli tarafllldan ogretmen ve ogrencilere duyurulacaktJr. 

2. 	 Ogrenci sadece bir dalda yan~maya katllacaktlr. 

3. 	 Ogrenciler tarafllldan hazlrlanIm~ olan eserler okul mlidlirliiklerine teslim edilecektir. 

4. 	 Eserler, okul mlidlirllikleri araclhgl ile herhangi bir degerlendirme yapllmadan ilye 
mill i egitim mlidlirliiklerine gonderilecektir. 

5. 	 ilere milli egitim miidlirlliklerinde toplanan eserler, herhangi bir degerlendirrne 
yapllmadan il milli egitim mlidlirliiklerine gonderilecektir. 

6. 	 il mim egitim mlidlirlliklerince toplanan eserler, herhangi bir degerlendirme 
yapllmadan Milli Egitim Bakanhgllla Ek-l tutanak dogrultusunda gonderilecektir. 

7. 	 Resimleli n ve hikayelerin onayh tutanaklan ile birlikte PTT kargo hizmeti araclhgl ile 
(Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Mtidtirlligli Atatfuk Bulvan 06648 
Bakanhklarl A KARA) adresine gonderilmesi saglanacaktlr. 

8. 	 Bakanhglmlza gonderilen eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katllanlar tarafllldan 
lizerinde hier bir hak talep edilmeyecektir. 

9. 	 Duzenlenecek yan~mada her dalda ilk uye giren eserlerin sahibi olan ogrenciler 
a~agldaki ~ekilde odlillendirilecektir: 

DALLAR DERECELER ODULLER 

Birincilik Hafta Sonu istanbul 
Gezisi 

REsiM ikincilik OdUlti Sanatyl Hediye Paketi 

UyUnclillik OdUlli Sanat91 Hediye Paketi 

Birincilik Odlilli Hafta Sonu istanbul 
Gezisi 

HiKAYE YAZMA ikincilik OdUlii Sanaterl Hediye Paketi 

UYlinci.illik Odlilli Sanatyl Hediye Paketi 

10. Birincilik odlillinli alan ogrenciler ilgili aile bireyleri (anne, baba, karde~(ler» ile 
birlikte 21-22 Nisan 2018 tarihinde istanbul ' a gidecekler. Sey hatlerini oncel ikle 
havayolu olmak lizere demiryolu veya karayolu ile yapacaklardu. Birincilik odUlu alan 
ogrenciler ve ailelerinin tUm yol, yemek, konaklama ve gezi giderleri, Eczaclba~l 
Toplulugu tarafmdan kar~llanacaktu. (Hafta Sonu istanbul gezisinin tarihi nde 
degi~iklik olabilir. Degi~iklik oldugu takdirde aynca bildirilecekf r.) 

11. 	DIke genelinde resim v hikaye yazma dallannda dereceye giren ogrencilere 13 Subat 
2018 tarihinde ogrenim gordiikleri llle d , il mlidurliiklerince dilzen l necek torenle 
- rtifikalan mn ve odlillerinin verilmesi planlanmaktadlr. Odlil t6reninin yeri ve 
zamam degi~iklik gosterebilir. (Degi~iklik oldugu takdirde aynca bildirilecektir.) 



.tr Web 

yapllmak 



---

EK-l 

................... iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGU 


ESER TESLiM TUTANAGI 

Ilimiz genelindeki YatIlt Bolge Ortaokullannda ogrenim goren ogrenciler arasrnda 

ogrencileri yazmaya ozendirmek, var olan yazma potansiyelini ke~fedip ortaya ylkarmak, 

ogrencilerin kendilerini resim sanatl ile ifade etmeyi ogrenmelerini sagiamak aynca duygu, 

dti~tince ve hayaUerini ebedi zeminde ifade etme kabiliyetini geli~tirmek, ogrencilere okulunu 

temsil etme bilinci kazandlrmak ve ogrencilerin kendine gtiven duygusunu arttlrmak amaclyia 

"YBO'da YASAM" konulu hikaye yazma ve resim yan~masrnda, MtidiirltigGmGze 

gonderilen, resim ve hikaye yazma dallanndaki eserler a~aglda okulu adl soyadl ve slmfl ve 

yan~ma kategorisi kaYlt altrna ahnml~tlr. 

i~bu tutanak komisyonumuz tarafrndan imza altrna ahnml~tlr. 

,---
I 

YARI ~MA KATEGORISI 
O~RENdNIN 

OKULADI I. TeNO: 
(RESIM/HIKAYE YAZMA) I· 

ADI SOYADI SINIFI 
, 

..J ... /20 . 

.... .. il Milli' Egitim ~ube Muduru 




