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MUS VALiLiGi 

II Milli Egitim Mudfulugu 

i I 

SayI : 32026198-821.05-E.16869512 17.10.2017 

Konu : Resim, Siir ve Kompozisyon 
Yan,;;masl 

............................................KAYMAKAMLIGlliA 

ilye Milli Egitim MudfulUgu 

........................... ORTAOKUL MOnORLUGUNE 


llgi 	 :Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel MudfulUgu'niln 16/10/2017 tarih ve 
16756575 saylh yaZlSl. 

Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Mudfulugu taraftndan ortaokul 
ogrencilerine, <;anakkale Sava~lan'mn sosyal, killtilrel ve tarihi onemini kavratmak, ge9mi~ 
He gUntimuz kUltilrel degerleri arasmda bag kurmalanm saglamak, milll birligimiz ve 
varhglmlz ile uluslararasl ban§> ve dostluk du~uncelerini kuvvetlendirmek amacIYla 
"<;anakkale Sava~lannm 103. Yll Dontimu Anma Torenleri" kapsammda Genel 
MudfulUgtimuzce, tilke genelindeki resmi ortaokul ogrencileri arasmda <;anakkale 
Sava§llan'mn ruhunu ve omnu anlatan, ya~anml~ olaylan kapsayan "Resim, Siir ve 
Kompozisyon" dallannda duzenlenecegi belirtilmektedir. 

Soz konusu yan§>mayla ilgili yazl ve yan~ma ,;;artnamesi yazlmlz ekinde 
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapIlmasml ve okul komisyonunca 
dereceye giren ilk u9 eserin 22.02.2018 tarihine kadar Mudurlugtimuz Temel Egitim Subesine 
gonderilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLCi 
Vali a. 

Milli Egitim Mudilm 

Ekler: 

l-Yazl (8 Sayfa) 


DagltIm: 

ilge Kaymakamhklanna 

Ortaokul Mud. 


Bu "vrak giivenli elektronik imza ile imzalamm~iIr. https:!!evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6132-Sd 30-32 40-9c3 9-3 376 kodu He teyit edilebilir. 

https:!!evraksorgu.meb.gov.tr
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MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 
Temel Egitim Genel Mfidfirlfigu 

SaYl : 10230228-310.0 LOI-E.16756575 16.10.2017 
Konu : Resim, Siir ve Kompozisyon 

Yan~masl 

...........V ALiLiGiNE 

(II Milli Egitim Mfidiirlfigu) 


Milli Bayramlar, Mahalli Kurtulu~ glinleri onemii gfinlerimizdir. Gelecegimizin 
teminatl olan yoCUklanmlzm tarihierini daha iyi ogrenebilmesinde bugfinlerin bfiyfik katk:Ilan 
mevcuttur. Tfirkiye Cumhuriyeti'nin, kurulu~ felsefesini ve ruhunu yansltan zafer gfinlerini 
anlam ve onemine Uyglill olarak kutlamak hepimiz iyin milli bir gorevdir. 

Bu bagiamda, ortaokul ogrencilerine, Canakkale Sava~Ian'nm sosyal, kfiImrei ve 
tarihi onemini kavratmak, ge9mi~ ile gfinfimfiz kfiltiirel degerleri arasmda bag kul1llalarlm 
saglamak, milli birligimiz ve varh~mlz ile uluslararasl ban~ ve dostluk dfi~fincelerini 
kuvvetlendil1llek amaclyla "Canakkale Sava~lanmn 103. ytl Donfimfi Anma Torenleri" 
kapsammda Genel Mfidiirlfigumfizce, filke genelindeki resmi ortaokul ogrencileri arasmda 
Canakkale Sava~lan'nm ruhlillU ve ozfinfi anlatan, ya~anml~ olaylan kapsayan "Resim, ~iir 
ve Kompozisyon" dallannda yan~ma dfizenlenecektir. 

Bilgilerinizi ve konunlill iliniz dahilindeki ortaokul mfidiirliiklerine duyurulmasl 
hususunda geregini rica/arz ederim. 

Dr. Cern GENCOGLU 

Bakan a. 


Genel MUdiir 


EK: 

1-Yan~ma ~artnamesi ve eki Tutanak Om. (7 sayfa) 


DAGITIM: 

Geregi: Bilgi: 

BPlam Kfiltiir ve Turizm Bakanhgl 


CCanakkale Sava~lan Gelibolu 

Tarihi Alan Ba~kanhgl) 


Ata1iirk Blv. 06648KlZllay!ANKARA Ayrmtlh bilgi iyin: Hatice YILDIRTIVl-Ogrt 
Elektronik Ag: w\vw.meb.gov.tr Tel: (0312) 4131316 
e-posta: tegm_ogrenciisleri@meb.gov.tr Fales: (0312) 417 71 05 

Bu evrak guvenli elektronik il1lZa ite imzalarum~trr. https:Jlevraksorgu.meb.gov.tradresinden eOdO-14d4-37c5-bb5b-5b3c kodu He teyit edilebilir. 

https:Jlevraksorgu.meb.gov.tradresinden


CANAKKALE SAVA~LARININ 103. YILDONUMfJ ANMA TORENLERi KAPSAMINDA 
'"
~ ... , MiLLi EGiTiM BAKANI..U"';I TEMEL EGiTiM GENEL MfiDiIRLUGUNE 

BAGLI ORTAOKULLAR ARASINDA DUZENLENECEK OLAN 
REsiM-SiiR VE KOMPOZiSYON YARISMA SARTNAMESi 

1) 	PROJENiN ADI: 
"Bakanhglmlza bagh resmi ortaokullar arasmda diizenlenecek olan resim, §iir ve kompozisyon 

yan~masl" 

2) KONUSU: 
DIke genelindeki BakanhgImlza bagh resmi ortaokullarda <;anakkale Sava~Iarmm 103. 

yIld5nfuniine ili~kin giiniin anlam ve 5nemini belirten resim, ~iir ve kompozisyon dallarmda 
yarl§IDa diizenlenmesi. 

3) 	 SUREsi: 

ilk Ba§langI9 T arihi: 21.11.2002 


Siiresi: Her yll 


4) 	 ALANI: DIke geneli 

5) 	 HEDEF GRUBU: Ortaokullarda okuyan 5.- 8. sll11f 5grencileri, 

6) 	 AMACI: 
3. 	 <;anakkale Sava§mm diinii, bugiinii ve yanmna ili§kin duygu ve dii§ilncelerini egitim

ogretim ortamma yansltmak, 

b. 	 Ulusal ve uluslararasl barl§, dostluk, karde§lik duygu ve dii§iincelerini kazandmnak, 

c. 	 Ogrencilere <;anakkale Sava~ll11n sosyal, killtiirel ve tarihi onemini kavratmak, 

d. 	 Ge9mi§ kiiltiirel degerlerle yeni kiiltiirel degerler arasmda bag kurmak. 

7) 	 STRATEJisi: 

3. 	 <;anakkale'de ya§anan sosyal, kiiltiirel ve tarihi degerlerin kavratllmasl, 

h. 	 <;anakkale'de ya~anan diinle-bugiiniin dilnya kamuoyuna yansltIlmasl, 

c. 	 Yan§malarda ulusal ve uluslararasl ban§ ve dostluk ili§kilerinin temelinin attlmasl. 

8) F AALiYETLER: 


Ortaokul ogrencilerine yonelik olmak ilzere; 


a. 	 Resim, 

h. 	 $iir, 

c. Kompozisyon 


dallarmda yarl§malar diizenlenecektir. 
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9) 	 FAALlYET TAKViMi: 

"" 

2. 	 I DUzenlenecek olan yan~manm okul mlldiirlillderince 
23.10.2017 27.10.2017 

3. Eserlerin okul mlldiirlillderinde toplanmasl 	 02.01.2018 05.OL2018 

: 16.10.2017 20.10.2017I ctuyurUlmasl 

6. I il Milli Egitim Mlldiirlllgfince degerlendirilmesi, komisyon 

4. Eserlerin okul mudiirlillderince degerlendirilmesi ve i1~ 
., 	 08.01.2018 12.01.2018Milli Egitim MlldiirIUklerine .. , 

5. 	 I iIy~ Milli Egitim MlldiirlllgOnce eserlerin degerlendirilmesi I 
12.02.2018 16.02.2018 ve II Milli Egitim MlldiirIiiklerine .. '" . 

tarafmdan diizenlenen tutanak ile birlikte Milli Egitim 26.02.2018 02.03.2018 
;nderilmesi 
~... 

. Milli Egitim Bakanhgmda degerlendirilen eserlerin 
23.04.2018 25.04.2018

"Morabin ParkI"nda seflzi1emnesi ve odill tOreni 

10) UYGULAMAYA iLi~KiN A<;IKLAMALAR 
a. 	 Yarl~ma ko~ul1an okul mlldiirillgo. tarafmdan ogretmen ve ogrencilere duyurulacaktu. 

b. 	 Ogrenci sadece bir dalda yan~maya kattlacaktu. 

c. 	 Ogrenciler tarafmdan hazlrlanml~ olan eserler okul mlldiirlUklerine teslim edilecektir. 

d. 	 Okullarda "resim", "~iir" ve "kompozisyon" dallannda bran~ ogretmenlerinden 
olu~turulacak iki ayn komisyon tarafmdan eserler degerlendirilecektir. 

e. 	 Okul mlldiirliiklerinde kurulan komisyon tarafmdan; yan~maya katllan ogrencilerin 

hazulaml§ olduklan eserlerin ozgOn oimadtgi tespit edilenler tutanakla belirlenerek 

degerlendirmeye ahmnayacaktlr. 


f. 	 Okul Mlldfuillgunee birinci olan eserler tutanakla onaylanarak iIye Milli Egitim 
MlldiirlUgune 


teslim edileeektir. (Faaliyet Takvimi: 9/4. slra) 


g, 	 Okullardan gelen eserler ilQe Milli Egitim Mlldiirillgunee kurulaeak komisyonlar tarafmdan 
(10. Maddenin d fikrasl goz onfinde bulundurularak) tekrar degerlendirmeye almacak ve 
dereeeye giren eserler il Milli Egitim MlldiirlUklerine teslim edileeektir. (Faaliyet Takvitni: 
9/5. slra) 

h. 	 il Milli Egitim MiidiirlUkleri tarafindan ilgili Milli Egitim .Mlldiir Yardlmelsl veya ~ube 
MlldiirUnfin b~kanhgmda, b~ ogretmenlerinin bulundugu it Degerlendirme Komisyonu 
olu~turulaeak, ilyelerden gelen eserler (10. Maddenin d flkrasl g5z onfinde bulundurularak) 
Degerlendirme Komisyonu tarafmdan degerlendirmeye almacak ve resim, ~iir ve 
kompozisyon dalmdaki sadece i1 birincisi seyilen eserler Ek-l dogrultusunda dllzenlenen 
tutanak ile BakanIlglmIZa gonderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 9/6. srra) 

Resim Birincilik eseri 

~iir Birineilik eseri Birinei olan toplam 3 eser 

Kompozisyon Birincilik eseri 
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i. 	 Siir ve kompozisyonun bilgisayar ortammda word programmda 12 punto Times New 

Roman yazl tipinde A4 kagIt formatmda yazIlarak DYS sistemi He gonderilecektir. Ancak 
taraYlcl (scanner) He PDF, JPG vb gibi dosya uzantIh olarak gonderilmeyecektir. 

j. 	 Resimlerin PIT kargo hizmeti araclhgl ile (Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel 
Mudtirliigu Atatfuk Bulvarl 06648 Bakanhklar/ANKARA) adresine gonderilirken olabilecek 
bir risk ya~anmamasl iyin aynca soz konusu ~iir ve kompozisyonlarm as1l1armm da onayh 
tutanaklarl ile birlikte PTT kargo hizmeti araclhgI yukanda aytklanan adrese gonderilmesi 
saglanacaktIr. 

k. 	 Resim, ~iir ve kompozisyon dallannda iI birincisi olan eserler il degerlendirme komisyonu 
tarafmdan tutanakla onaylanarak Bakanltg1ffi1za gonderilecektir. Tutanakslz gonderilen 
eserler derecelendirmeye ahnmayacaktrr. 

1. 	 il birincisi olan eserin dl~mdaki (ikinci, uyi.inci.i, mansiyon vb gibi) diger eserlerin 
Bakanllglmlza gonderilmesi halinde seyici kurul tarafmdan degerlendirmeye almmayarak bu 
konuda hiybir kurum veya ~aJ:llsa iadesi yapllmayacak ve bu konuda hak iddia 
edilmeyecektir. 

m. BakanhglmIZa gonderilen il birincisi olan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katIlanlar 
tarafmdan i.izerinde hiy bir hak talep edilmeyecektir. 

n. 	 Bakan11gImIZa ula~an eserler olu~turulacak seyici kurul tarafmdan her 3 (i.iy) dalda 
degerlendirilecek ve seyilen eserler Canakkale il Milli Egitim Mi.idiirlOgi.ine gonderilecektir. 

o. 	 Di.izenlenecek yarl~mada her dalda ilk i.iye giren eserlerin sahibi olan ogrenciler ve mansiyon 
alanlar a~agldaki ~ekilde odi.illendirilecektir: 

DALLAR DERECELER 

p. 	 Odi.il alacak ogrenciler velileriyle birlikte 23-25 Nisan 2018 tarihinde Canakkale'ye 
gidecekler. Seyahatlerini otobi.is ile yapacaklardlr. Y01 ucretleri; katthmctlarm ibraz 
edecekleri otobus biletlerine gore odenecek olup, otobus bileti ibraz etmeyenlerin ucretleri 
ise otobOs rayiy bedeli i.izerinden odenecektir. Katthmcllarm yol, yemek ve konaklama 
i.icretleri Temel Egitim Genel MiidiirlUgii tarafmdan Canakkale Mal MudOrlugiine 
gonderilen odenekten kar~llanacaktIr. Yol ucretleri Canakkale'de katthmcllara odenecektir. 
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r. Ogrenci ve velilerinin 23-25 Nisan 2018 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu 
';;;' 

1l, 

<;::anakkale il Mi1l1 Egitim MUdiirlugunee organize edilecektir. 

s. 	 UIke genelinde resim, ~iir ve kompozisyon dallarmda dereeeye giren ogrencilere 23- 24 
Nisan 2018 tarihleri arasmda vanakkale Hinde diizenlenecek tOrenle odiilleri verileeektir. 

11) 	REsiM-~iiR VE KOMPOZiSYON DALLARINDA YAPILACAK ETKiNLiKLER 

A. RESiM DALINDA 
Konusu: <;::anakkale sava~larmda ya~ananlarla ilgili anlatIlanlarm resim olarak ifade 

edilmesi 

Yarl~ma ~artlan: 

a. 	 Resimler simfortammda gorsel sanat ogretmenin gozetirninde yaptmlaeak:trr. 

b. 	Her yarl~mael yarl~maya yalruz bir resimle kauiaeaklardir. 

c. 	 Resimler 35x50 em 6lyiilerinde resim kagldma yapllaeaktrr. 
d. 	 Her tiirlii resim teknigi ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yagh boya, 

kuru boya, gua~ boya vb.) 

e. 	 Km~ID1~ ve Y1pranml~ resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle BakanllglIDlza 
gonderilecek eserlerin ambal£ylanmasJ11da kopUk kullamlarak resmin zarar gormesi 
engellenecektir. 

f. 	 Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasma katlamadan, buru~turmadan ve rulo 
yapllmadan paketlenip BakanllgImlZa gonderilecektir. 

g. 	 Resmin on yiizUne kesinlikle hi9bir bilgi yazIlmayacak ve her yarl~ael eserinin arka 
yiizUne "II. A. RESiM DALINDA"mn "h" bendindeki etiket formatma uygun olarak; ilini, 
i1yesini, ogrencinin adt soyadl, SOOfl ve cinsiyeti ile okulun adl, adresi ve telefon numarasl 
14 punto ile bilgisayarda yazllacaktrr. 

h. 	Eserlerin etiketlemnesi a~agida belirtilen "etiket" formatma gore yapilacaktir. 

iLi 


iL(:ESi 


Ogrencinin: 


, Adl ve soyadt: 


S1lllfl 


i. 	 Teslim tarihinden soma BakanhglIDlza uIa~an resimler degerlendirmeye allmnayaeak ve 
postadan dogabilecek geeikmeden dolaYl Bakanll~z sorumlu tutulmayaeaktrr. 

j. 	 Eserler ineelenirken; 

• Kompozisyon (amaca uygunlugu), 

• Renklendirme (kullandtgl boyamn teknigini kullanabilirligi) 

• YaratIclhk (konuyu ozgUn olarak i~leyebilmesi) 

• Temizlik ve diizen (yeryeve duzeni, kagldm temizligi) konularmda degerlendirme 
yapllacaktlr. 
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B. stiR DALINDA 

Konusu: C;anakkale sav~larmm ruhuna, anlamma ve manasma uygun ~iir olarak ifade 
edilmesi 

Yarl~ma ~artlarl: 

a. 	 Yan~maya katilacak ~iirler (A4) dosya kaglru formatma uygun olmak ve iki sayfaYl 
ge9meyecek ~ekilde 12 punto btiyUklugtinde bilgisayarla veya okunakh el yaztSl He 
yaztlacaktrr. 

b. 	 Eserler ~effafpo~et dosyalara yerle~tirilecektir. 

c. 	 KIn~ml~, lekelenmi~ ve ylpranml~ eserler kabul edilmeyecektir. 
d. 	 Teslim tarihinden sonra Bakanllglmlza ula~an eserler degerlendirmeye almmayacak ve 

postadan dogabilecek gecikmeden dolaYl Bakanhgmuz sorumlu tutulmayacaktrr. 

e. 	 Yarl~maya katllacak ogrenciler ~iirlerini kaleme alrrken kendi bilgi, duygu ve dti~tincelerini 
i~leyeceklerdir. Ogrencilerin eserleri, sosyal bilgiler ogretmeni veya Tfukge ogretmenleri 
gozetiminde ders ortammda yazdmlacaktu. 

f. 	 Eserler incelenirken degerlendirme iU-;iitleri a~agldaki gibi olacaktIr. 

• Temanm i~leni~i, 

• Tfukge ve dilbilgisi kurallan, 

• Konuya hiikimiyet, 

• Ses unsurlanm ve hecede bulunan bazl ozellikleri ~iirin i9ine ba~arl He koyma, 

• SHrin derinligi ve etkileyiciligi, 

konusunda degerlendirme yapllacaktIr. 


C. KOMPOZiSYON YARISMASI 
Konusu: <;anakkale sava~larmda ya~ananlarla ilgili anlatIlanlarm kompozisyon olarak 

ifade edilmesi 

Yan~ma ~artlan: 
a. 	 Yan~maya katllacak kompozisyonlar (A4) dosya kagtdma ve iki sayfaYl ge9meyecek §ekHde 

12 punto btiyUkliigtinde bilgisayarla veya okunakh el yazlSl He yazllacaktlr. 

b. 	 Eserler ~effafpo~et dosyalara yerle~tirilecektir. 

c. 	 Klfl~ml~, lekelenmi~ ve ylprannu~ eserler kabul edilmeyecektir. 

d. 	 T eslim tarihinden sonra Bakanllgnnlza ula~an eserler degerlendirmeye almmayacak ve 
postadan dogabilecek gecikmeden dolaYl Genel MiidtirlUg1imtiz sorumlu tutulamayacak:tu 

e. 	 Yarl~maya kattlacak ogrenciler kompozisyonlartm kaleme allrken kendi bilgi, duygu ve 
dii~tincelerini i~leyeceklerdir. Ogrencilerin eserleri, sosyal bilgiler ogretmeni veya TUrkge 
ogretmenleri gozetiminde ders ortammda yazdmlacak:tu. 

f. 	 Eserler incelenirken degerlendirme Ol-;iitleri a~agldaki gibi olacaktlr. 

• 	 Ba~bk (ba~hgm konuyla ili~kisi, ba~hgm anahtar sozcUklerden olu~masl) 20 puan, 

• 	 AnlatIm diizeni: 
Giri~ : Ana fikri tamtan anlatnn, sunu~ 39001g1, etkileyicilik, 

Geli~me: Ana f:rkrin a91klanmasl, ana f:rkre ul~madak:i du~Unce zinciri, yarchmcl 
fikirlerin ana fikri desteklemesi, 

Sonu9 : Ana fikri bir sonuca gotUrme, yeni fikirlerle destekleme, 

• 	 AnlatIm Zenginligi (sozcUk kullanlml ve yerindeligi, ciimle yapdan, paragraf 
arasmdaki ge9ii}ler.) 

• 	 Yazlm Kurallarma uygunluk (Yazlm, soz dizimi noktalama paragraf dtizeni) 
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• Bir huron olarak yazdI anlatlm ( verilmek istenen mesaD koriusunda degerlendirme 
~ 

~v.' 

yapllacaktIr. 

12) YARI~MANIN GORiJNURLUGU: 
a) Yan~ma sonunda dereceye giren eserler Bakanhglffilz http;//tegm.meb.gov.tr Web sitesinde 

yaymlanacaktrr. 

b) Bakanhkya derecelendirilen eserlerle ilgili olarak Bakanhglffilz Web sitesinde yaymlanacagl 
tarihe kadar hic;bir surette BakanbglffilZ1ll aranmamasma ozen gosterilecektir. 
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EK-l 

................... iL MiLLi EGiTiM MirDiiRLUGU 


iL DEGERLENDiRME KOMiSYONU TUTANAGI 

"<;anakkale Sava~lannm 103. YIld.oniimii Anma Torenleri" kapsanunda llimiz genelindeki 
ortaokul ogrencileri arasmda resim, ~iir ve kompozisyon dallarmda dtizenlenen yarl~mada 
ortaokullardan MiidfuliigUmiize gonderilen resim, ~iir ve kompozisyon dallanndaki eserler "il 
Degerlendirme Komisyonu" iiyelerince degerlendirilmeye almml9 ve sonucunda a~aglda okulu adl 
soyadl ve slmfi belirlenen ogrencilerin eserleri il birinciligine laylk goriilmll9tfu. 

i~bu tutanak komisyonumuz tarafmdan imza altma allmm9trr. 

Birinci 

KOMPOziSYON Birinci 

- KOMPOSiZYON KOMiSYONU UYELERi 

SOSYAL BILGILER 

iL DEGERLENDiRME RESiM KOMiSYONU UYELERi 

... .I....120.. 

KOMiSYON BASKANI 

il Milll Egitim Sube Miidfuii 
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