
T.C. 

MUS VALiLiGi 


il Mill! Egitim Mudfu]ugu 


Sayt : 32026198-821.05-E.19184365 
Konu : Resim, Siir ve Kompozisyon 

Yan~masl 

'" ............................. KA YMAKAMLIGIN"A 
ilc;e .Milli Egitim MudfulUgu 

............................MDDDRLUGUNE 


12.10.2018 


ilgi : Temel Egitim Genel Mudfuluguniin 11.10.2018 tarih ve 19029411 saylh yazlSl. 

Genel Mud1irlugumuzce ortaokul ogrencilerine C;anakkale Sava~lan'mn sosyal, 
ki.iItUrel ve tarihi onemini kavratma:tc, gec;mi~ He gUnUmUz kiiltUrel degerleri arasmda bag 
kurmalanm saglamak, mim birliglmiz ve varhglffilz ile uluslararasl ban~ ve dostluk 
dU~Uncelerini kuvvetlendirmek' amaclyla "C;anakkale Sava~lannm 104. ytl Donumu Anma 
Torenleri" kapsa1ll1nda Genel Mudfu'lUgumfrze bagh ortaokullarda ogrenim goren ogrenciler 
arasmda C;anakkale Sava~lan 'nm ruhunu ve orunu anlatan, ya~anml~ olaylarl kapsayan 
"Resim, Siir ve Kompozisyon" dallannda ekli ~artname dogrultusunda yan~ma dUzenleme 
talebine i1i~kin ilgi yaZl ve ekleri incelenmi~tir. 

Soz konusu yarl~mayla ilgili yazl ekte gonderilmi~ olup, okulunuz ogrencilerine 
gerekli duyunmun yapllmasl ve eserlerin ekli ~artnameye uygunlugu kontrol edilerek en ges: 
15/02/2019 tarihi mesai bitimine kadar Mudurlugumuz Temel Egitim $ubesine 
gonderilmesi hususunda; 

Geregini bilgilerinize rica ederim. 

Metin iLCi 

Vali a. 


Milli Egitim MudfuU 


Ek : ilgi yazl ve ekleri (8 sayfa) 

DagltIm : 

i1s:e Kaymakamhklarma 

Ortaokul Mudfulii.klerine 

I I 

, 

I I 
I . 

I i 
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Bu evrak guvenli elektronik imza He imza!anrru.l;trr, https:llevreksorgu.meb.gov.tr adresinden 9482-7c98-3d43-897e-1353 kodu He teyit edilebilir. 
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T.C. 


M£LLI EGITiM BAKANLIGI 

Temel Egitim Genel Miidiirliigii 


SaYl : 10230228-300-E.1902941 1 11.10.2018 

Konu : Resim, Siir ve Kompozisyon 

Yan~masl 

...........\TALILIG~E 
(II Milli Egitim Miidiirliigu) 

Milli Bayramlar, Mahalli ~urtulu~ giinleri onemli giinlerimizdir. Gelecegimizin 
teminatl olan ~ocuklamruzm tarihlerini daha iyi ogrenebilmesinde bugiinlerin bUyiik katkllan 
mevcuttur. Tiil:kiye Cumhuriyeti'nin, kurulu~ felsefesini ve ruhunu yansltan zafer gUnlerini 
anlam ve onemine uygun olarak kutlamak hepimiz igin milli bir gorevdir. 

Bu baglamda, Genel Miidiirliigumiizce ortaokul ogrencilerine <;anakkale Sav~lan'mn 
sosyal, kUlturel ve tarihi onemini kavratmak, gegmi~ ile giiniimiiz kUlturel degerleri arasmda 
bag kunnalarmlsaglamak, milli bitligimiz ve varhglmlZ ile uluslararasl ban~ ve dostluk 
dU~iincelerini kuvvetlendirmek amaclyla "<;anakkale Sava~lanmn 104. Yll Doniimii Anma 
Torenleri" kapsammda Genel Miidiirliigumiize bagh ortaokullardaogrenim goren ogrenciler 
arasmda <;anakkale Sava~lan 'mn ruhunu ve ozUnii anlatan, y~anml~ olaylan kapsayan 
"Resim, Siir ve Kompozisyon" dallannda ekli ~artname dogrultusunda yan~a 
diizenlenecektir. Yan~manm ogre:qcilere duyurusunun hassasiyetle yapllarak katthmm 
saglanmasl hususunda, 

Bilgilerinizi ve geregini arzlrica ederim. 

Dr. Cern GEN<;OGLU 

Bakan a. 


Genel MUdUr 


EK: 


I-Yan~ma Sartnamesi ve eki Tutanak Om. (6 sayfa) 


DAGITIM: 
I I 

Geregi: Bilgi: I· 
BPlam 	 Killtur ve Turizm Bakanhgl I 

(<;anakkale Sava~lan Gelibolu 	 I 
ITarihi Alan Ba~kanhgl) 

Adres: Atatiirk Bulvan 06648 K.lZIJayfANKARA Bilgi iyin: Mehtap (')GE Mtid.Yrd 
ElektTonik Ag: Kep:meb@hs01.kep.tr Tel: 0 (312) 413 13 16 
e-posta: tegrn_kultureletldnlikler@meb.gov.tr Faks: 0 (312) 4171108 

Bu evrak guyen!j elektronik irnza ile imzalaruru~lIr. https:llevraksorgu.meb.goY.tradresinden 1559-7fb9-323f-bcce-90b5 kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.goY.tradresinden
mailto:Kep:meb@hs01.kep.tr


~ANAKKALE SAVASLARININ 104. YILDON11MU ANMA TORENLERi KAPSAMINDA 

lVllLLI EGiTiM BAKANLIGI TEMEL EGiTiM GENEL MtJDfiRLUGUNE 
BAGLI ORTAOKULLARDA OGRENiM GOREN OGRENCiLER ARASI 
REsiM~SiiR VE KOMPOZiSYON YARISMASINA iLiSKiN SARTNAME 

1) PROJENiN ADI: 
"Gene1 MUdUrlUgfimUze bagh ortaokullarda ogrenim goren ogrenciler araSI resim, ~iir ve 

kompozisyon yafl~masl" 

2) KONUSU: 
DIke genelinde Genel MUdiirlUgumUze bagb ortaokullarda <;anakkale Sava~larmm 104. 

YlldonUmUne ili~kin gUnUn anlam ve on~mini belirten resim, ~iir ve kompozisyon dallannda yafl~ma 
dUzenlenmesi. 

3) 	 SUREsi: 

ilk B~langl9 Tarihi: 21.11.2002 

Siiresi: Her yll 

4) ALANI: Dike geneli 

5) HEDEF GRUBU: Temel Egitim Genel MfidiirlugUne bagh ortaokullarda ogrenim goren 5- 8 inci 
sImf ogrencileri, 

6) AMACI: 
a. 	 <;anakkale Sava~mm dunu, bugUnU ve yannma ili~kin duygu ve dU~uncelerini egitim

ogretim ortamma yansttmak, ~v 

b. 	 Ulusal ve uiuslararasl ban~, dostluk, karde~Iik duygu ve dU~Uncelerini kazandmnak, 

c. 	 Ogrencilere <;anakkale Sava~mm sosyal, kUltiirel ve tarihi onemini kavratmak, 

d. 	 Ge9mi§ kUItiirel degerlerle yeni kUltiirei degerler arasmda bag kunnak. 

7) 	 FAALiYETTAKviMi: 

15.10.2018 17.10.2018 
1 --~ -:-.- ----~"'----

2. I DUzenienecek olan yarl~manln va..." .HUU....Uun.."'uu""''''' 17.10.2018 19.10.2018 
I ~ 'encilere du 'ulma sUresi 

3. I Ogrencilerin eserlerini ortaya 91karmak i9in 9ah~malar 
22.10.2018 25.01.2019

tamamlamasl ve dkul mUdiirlUgfine teslim etmesi 

4. I Eserlerin okul mudUrliiklerince degerlendirilmesi ve i1ge 
28.01.2019 01.02.2019

Milll Egitim Mudiirliiklerine 
.. , ., . 

5. I i1ge Milli Egitim MiidiirlUgUnce eserlerin degerlendirilmesi I 
04.02.2019 15:02.2019 ve il Millt Egitim MudUrliiklerine .. ,., . 

6. I it Mill! Egitim MiidUrlUgfince degerlendirihnesi, komisyon 
tarafmdan dilzenlenen tutanak ile birlikte Mill! Egitim 18.02.2019 01.03.2019 
Bakanhgma gonderihnesi 

7. I Mill! Egitim Bakanhgmda degerlendirilen eserlerin 
22.04.2019 I 24.04.2019

"Morabin Parkl"nda sergilenmesi ve odUl toreni 
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8) 	 UYGULAMAYA iLiSKiN ACIKLAMALAR 
a. 	 Yan~ma ko~ul1an okul mUdilrIUgU tarafmdan ogretmen ve ogrencilere duyurulacaktrr. 

b. 	 Ogrenci sadece bir dalda yan~maya katllacaktlr. 
c. 	 Ogrenciler tarafmdan hazlrlanmI~ olan eserler okul mUdilrlUklerine teslim edilecektir. 

d. 	 Okullarda ~'resim", "~iir" ve "kompozisyon" dallarmda bran~ ogretmenlerinden olu~turulacak 


iki ayn komisyon tarafmdan eserler degerlendirilecektir. 

e. 	 Okul mUdUrIUklerinde kurulan komisyon tarafmdan; yan~maya katIlan ogrencilerin 


hazIr1aml~ olduklan eserlerin oZgUn oimadigi tespit edilenler tutanakla belirlenerek 

degerlendirmeye almmayacaktlr. 


f. 	 Okul MUdilrlUgUnce her d~llda birinci olan eser, tutanakla onaylanarak il<;e Milli egitim 

mUdUrlUgiine teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sIra) 


g. 	 Okullardan gelen eserler, il<;e milli egitim mUdlirlUglince kurulacak komisyonlar tarafmdan 
(10. Maddenin d fikrasl goz onlinde bulundurularak) degerlendirmeye ahnacak ve her dalda 

birinci olan eser, il milli egitim mUdilrlUklerine teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. 

sIra) 


h. 	 il milli egitim mlidlirllikleri tarafmdan ilgili milli egitim mlidUr yardimcisl veya ~ube 

mlidilrlinlin ba~kanhgmda, bran~ ogretmenlerinin bulundugu il Degerlendirme Komisyonu 

olu~turulacak, il<;elerden gelen eserler (10. Maddenin d fIkrasl goz onlinde bulundurularak) 

Degerlendirme Komisyonu tarafmdan degerlendirmeye ahnacak ve resim, ~iir ve 

kompozisyon dahnda sadece il birincisi ses:ilen fie (3) eser Ek-l dogrultusunda dlizenlenen 

tutanak ile Bakanhglmlza gonderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sIra) 


i. 	 Eserler, PTT kargo hizmeti aracIhgl ile (Mill! Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel 

MlidlirlUgu AtatUrk Bulvan 06648 BakanhklarlANKARA) adresine gonderilecektir. 


j. 	 ~iir ve kompozisyon dallarmdaki eserler ise aynca bilgisayar ortammda word programmda 

12 punto Times New Roman yazl tipinde A4 kaglt formatmda yazIlarak DYS sistemi ile de 

gonderilecektir. TaraylCI (scanner) ile PDF, JPEG vb gibi dosya uzantdl olarak 

gonderilmeyecektir 


k. 	 Resim, ~iir ve kompozisyon dallannda il birincisi olan eserler, il degerlendirme komisyonu 

tarafmdan tutanakla onaylanarak BitkanhglmlZa gonderilecektir. TutanakslZ gonderilen 

eserler derecelendirmeye ahnmayacaktrr. 
 : I 

I. 	 il birincisi olan eserin dl~mdaki (ikinci, li<;lincli, mansiyon vb gibi) diger eserlerin 

BakanhgImlza gonderilmesi halinde se<;ici kurul tarafmdan degerlendirmeye ahnmayarak bu 

konuda hi<;bir kurum veya ~§hsa iadesi yapIhllayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir. 


m. Bakanhglffilza ul~an eserler, sahiplerine iade edilmeyecek ve katllanlar tarafmdan lizerinde 

hi<; bir hak talepedilmeyecektir. 


n. 	 Bakanhglmlzca olu~turulacak se<;ici kurul tarafmdan eserler, her 3 (U<;) dalda 
degerlendirilecek ve her dalda ilk li<; (3) dereceye giren ve mansiyon alan eserler, <;anakkale 
iI Milli Egitim MUdlirlUgUne gonderilecektir. 

o. 	 Dlizenlenecek yarI~mada her dalda ilk U<;e giren eserlerin sahibi olan ogrenciler ve mansiyon 
alanlar a~a~daki ~ekilde odill1endirilecektir: 

DALLAR DERECELER 
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p. 	 Odiil alacak ogrenciler velisiyle birlikte 22-24 Nisan 2018 tarihinde Qanakkale'ye davet 
edilecektir. Ula~lm, otobUs He sa@anacaktlr. Y 01 Ucretleri; kattilmcllann ibraz edecekleri 
otobUs biletlerine gore Odenecek olup, otobUs bileti ibraz etmeyen]erin Ucretleri ise otobUs 
rayiy bed eli ilzerinden odenecektir. Katlhmcllarm yol, yemek ve konaklama Ucretleri Temel 
Egitim Genel MUdUrlUgU tarafmdan Qanakkale Mal MUdilrliigilne gonderilen odenekten 
kar~llanacaktlr. Yol ilcretleri Qanakkale'de katlhmctlara odenecektir. 

r. 	 Ogrenci ve velilerinin 22-24 Nisan 2018 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu 
Qanakkale it Milll Egitim MUdUrlUgilnce organize edilecektir. 

s. 	 DIke genelinde resim, ~iir ve kompozisyon dallarmda dereceye giren ogrencilere 22- 24 Nisan 
2018 tarihleri arasmda Qanakkale Hinde diizenlenecek tOrenle odiilleri verilecektir. 

9) 	 REsiM-SiiR VE KOMPOziSYON DALLARINDA YAPILACAK ETKiNLiKLER 
A. RESii\tI DALINDA 

Konusu: Qanakkale sava~larmda ya~ananlarla ilgili anlatI1anlann resim olarak ifade edilmesi. 

Yarl~ma ~artlarl: 

a. Resimler smlf ortammda gorsel sanat ogretmenin gozetiminde yaptmlacaktlf. 

b. Her yan~maci yaf1~rnaya yalruz bir resimle katilacaklardir. 

c. Resimler 35x50 cm ol~Ulerinde resim Icigidma yapllacaktlr. 

d. Her tUrIU resim teknigi ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yagh boya, kuru 
boya, gua~ boya vb.) 

e. 	 Klf1~ml~ ve ylpranml~ resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle BakanhglmlZa gonderilecek 
eserlerin ambalajlanmasmda kopUk kullantlarak resmin zarar gormesi engellenecektir. 

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

g. 	 Resmin on yiizUne kesinlikle hi~bir bilgi yazilmayacak ve her yan~macl eserinin arka yilzilne 
"9. A. RESlM DALINDA"nm "h" bendindeki etiket formatma uygun olarak; ilini, il~esini, 
ogrencinin adl soyadl, simfl ve cinsiyeti ile okulun adI, adresi ve telefon numaraSl 14 punto 
ile bilgisayarda yaziiacakt1r. 

h. Teslim tarihinden sonra Bakanhglmlza u]~an resimler degerlendirmeye ahnmayacak ve I I 

postadan dogabilecek gecikmeden dolaYl Bakanhglll11Z sorumlu tutulmayacaktlr. 
i. Eserler incelenirken; 

• 	 Kompozisyon (amaca uygunlugu), 

• 	 Renklendirme (kullandlgl boyanm teknigini kullanabilirligi) 

• 	 Yaratlclhk (konuyu ozgUn olarak i~leyebilmesi) 

• 	 Temizlik ve diizen (yeryeve diizeni, kagldm temizligi) konularmda degerlendirme 
yapIlacakttr. 
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j. Eserlerin etiketlenmesi a~aglda belirtilen "etiket" formatma gore yapdacaktrr. 

iLi 
iL<;ESi 

i Ogrencinin: 
i 

Adl ve soyadl: 

. Smlfl 

I Cinsiyeti 

i Okulun: 

Adl 

I Adresi 

• Telefon No: 

B. 	 $iiR DALINDA 
Konusu: Canakkale sava~larmm ruhuna, anlamma ve manasma uygun ~iir olarak ifade 

edilmesi 

Yarl~ma ~artlarl: 

a. 	 Yan~maya katllacak ~iirler (A4) dosya kilgldl formatma uygun olmak ve iki sayfayl 
geymeyecek ~ekilde 12 punto bliyUklliglinde bilgisayarla veya okunakh el yazlsl He 
yaztlacaktJr. 

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

c. Klfl~ml~~ lekelenmi~ ve ylpranml~ eserler kabul edilmeyecektir. 

d. Teslim tarihinden sonra Bakanhglmlza ula~an eserler degerlendirmeye ahnmayacak ve 
postadan dogabilecek gecikmeden dolaYI Bakanhgtmlz sorumlu tutulmayacakttr. 

e. Yan~maya katIlacak ogrenciler ~iirlerini kaleme ahrken kendi bilgi. duygu ve dli~iincelerini 
i~leyecekleIidir. Ogrencilerin eserleri. sosyal bilgiler ogretmeni veya Tlirkye ogretmenleri 
gozetiminde ders ortammda yazdmlacakttr. 

f. 	 Eserler incelenirken degerlendirme Ol~iitleri a~agldaki gihi olacaktIr. 

• 	 Temanm i~leni~i, 

• 	 Tiirkye ve dilbilgisi kurallan, 

• 	 Konuya Mkimiyet, 

• 	 Ses unsurlanm ve hecede bulunan bazl ozellikleri ~iirin iyine ba~an He koyma, 

• Siirin derinligi ve etkileyiciligi, 
konusunda degerlendirme yaptlacaktu. 

C. 	 KOMPOZiSYON YARI$MASI 

Konusu: Canakkale sava~lannda ya~ananlarla ilgili anlatIlanlarm kompozisyon olarak ifade 
edilmesi 

Yarl~ma ~artlarl: 

a. 	 Yan~maya kattlacak kompozisyonlar (A4) dosya kagldma ve iki sayfaYl geymeyecek ~ekilde 
12 punto biiyiiklligiinde bilgisayarla veya okunakll el yazlSI ile yazIlacaktIr. 

ih. 	 Eserler ~effaf po~et dosyalara yerle~tirilecektir. I 
c. 	 Klfl~ml~, lekelenmi~ ve ylpranml~ eserler kabul edilmeyecektir. 
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d. 	 Teslim tarihinden sonra Bakanhgnmza ula~an eserler degerlendirmeye almmayacak ve 
postadan dogabilecek gecikmeden dolaYI Genel Miidiirliigiimiiz sorumlu tutulamayacaktu 

e. 	 Yan~maya katIlacak ogrenciler kompozisyonlanm kaleme ahrken kendi bilgi, duygu ve 
dii~iincelerini i~leyecekletdir. Ogrencilerin eserleri, sosyal bilgiler ogretmeni veya Tiirkl(e 
ogretmenleri gozetiminde ders ortammda yazdmlacakbr. 

f. 	 Eserler incelenirken degerlendirme ot.;iitleri a~agidaki gibi olacaktIr. 

• 	 Ba~hk (Ba~hgm konuyla iJi~kisi, ba~hgm anahtar sozciiklerden olu~masl), 

• 	 Anlatlm diizeni: 

Gir~ : Ana fikri tamtan anlatlm, sunu~ aylkhgl, etkileyicilik, 

Geli~me: Ana fikrin ayIklanmasl, ana fikre ula~madaki dii~iince zinciri, yardimci 
fikirlerin ana fikri desteklemesi, 

Sonu~ : Ana fikri bir sonuca gotiirme, yeni fikirlerle destekleme, 

• 	 Aniatim Zenginligi (Sozcuk kullamml ve yerindeligi, cumle yapIlan, paragraf 
arasmdaki gel(i~ler.) 

• 	 Yazlm Kurallarma uygunluk (Yazlm, soz dizimi noktalama paragraf diizeni) 

• 	 Bir biitiin olarak yazIlI aniatim ( Verilmek istenen mesaj) konusunda degerlendirme 
yapdacaktIr. 

10) YARISMANIN GORUNURLUGU: 
Yan~ma sonunda dereceye giren eserler Bakanhglmlz http://tegm.meb.gov.tr Web sitesinde 
yaymlanacaktlr. 
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EK-l 

.........•......... iL MiLLi EGiTiM MOOURLUGU 


iL DEGERLENDiRME KOMiSYONTJ TUTANAGI 

"<;anakkale Sava~larmm 104. Yddoniimii Anma Torenleri" kapsammda ilimiz genelindeki 
ortaokul ogrencileri arasmda resim, ~iir ve kompozisyon dallarmda dtizenlenen yan~mada 
ortaokullardan MUdUrlUgfuntize gonderilen resim, ~iir ve kompozisyon dallanndaki eserler "il 
Degerlendirme Komisyonu" Uyelerince degerlendirilmeye ahnml~ ve sonucunda a~aglda okulu adl 
soyadl ve smlfl belirlenen ogrencilerin eserleri il birinciligine laYlk gomlmii~tUr. 

i~bu tutanak komisyonumuz tarafmdan imza altma almml~tIr. 

RESiM 

SUR 

Birinci 

Birinci 

KOMPoziSYON Birinci 

KOMPOsiZYON KOMiSYONTJ UYELERi 

TDRKC;E 

TORKC;E 

SOSYAL BiLGiLER 

! 

iL DEGERLENDiRME REsiM KOMiSYONU UYELERi 

GORSEL SANATLAR 

! SOSY AL BiLGiLER 

... .1....120.. 

KOMiSYON BASKANI 


il Milli Egitim Miidiir Yardimcisl Sube Miidiim 
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