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Konu : Gens:lerden Ecdada Mektup 1919 

................................KAYMAKAMLIGINA 

lls:e Milli Egitim Miidiirliigii 

•• ,,', .. A" ............................MUDuRLUulJNE 


ilgi : Gens:lik ve Spor il Miidiirliiguniin Bila tarih ve 19873 sayI11 yazlsl. 

Gens:lik ve Spor il Miidiirliigunce, gens:lerin milli ve manevi duygulanm canh tutarak; 
tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet inanc! ve ideailini kazandmnak, tarih ~uurunun 
toplumda yerle~mesini saglamak, dili dogru, etkin bir ~ekilde kullanmalanm te~vik ederek 
okuyan, dii~unen ve yazan gens:ligin olu~masma katkI saglamak amaClyla "Gens:lerden 
Ecdada Mektup 1919" Y an~masl diizenleme talebine ili~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir. 

Soz konusu yarl~mayla ilgili yazl ekte gonderilmi~ olup, okulunuz 8.smlf 
ogrencilerine gerekli duyurunun yapilmasllli ve eserlerin ekli ~artnameye uygunlugu kontrol 
edilerek en gey 01104/2019 tarihi mesai bitimine kadar Miidiirliigiimiiz Temel Egitim 
~ubesine gonderilmesi hususunda; 

Geregini bilgilerinize rica ederim. 

Metin !Lei 


Vali a. 

Milli Egitim Mudiirii 


Ek : llgi yazl ve ekleri (6 sayfa) 

DagltIm : 
llye Kaymakamhklanna 
Ortaokul Mudiirlillderine 

Bu evrak gfivenJi elektronik imza He imzalllnnll~tlr. https:ilevraksorgu.meb.gov.tradresinden 6ecl-ecc7-3bbb-818a-1484 kodu ile teyit edilebilir. 

https:ilevraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.e. 
MUS VALiLidi 


Gem;lik ve Spor h Mudfirlugu 


SaYI : 58702302-180.99-E.19873 

Konu : Gem;lerden Ecdada Mektup 1919 


MUS iL MILLi EdiTiM MODURLOdUNE 

Genel MiidiirliigumOzce, genC(lerin milli ve manevi duygulanm canh tutarak; tek vatan, tek 
dev1et, tek bayrak, tek millet inanci ve ideailini kazandtrmak, tarih ~uurunun toplumda yerle~mesini 
saglamak, dili dogru, etkin bir ~ekilde kullanmalanm te~vik ederek okuyan, dii~iinen ve yazan 
genC(ligin olu~masma katki saglamak amaclyia "GenC(lerden Ecdada Mektup 1919" Yan~masl 
dOzenlenecektir. 

Soz konusu GenC(lerden Ecdada Mektup 1919 Y arl~masl iC(in Lise ve Ortaokullanda gerekli 
duyurularm yaptlmasl hususunu; 

Bilgilerinize arz ederim. 

Emrullah GULER 
il Miidiirii V. 

Ek: 


1 - Talimatname (5 sayfa) 


2 - Afi~ 


Not: Bu beIge, 5070 saYlh Elektronik imza Kanununun 5. maddesi geregmce giivenli elektronik imza ile imzalamru~trr. 

Adres: istasyon Caddesi Zafer Mahallesi Egitimciler Sitesi Kar~ls1 MerkezIMUS Bilgi iyin:Rldvan TASDEMiR 
Telefon: (0436) 21611 41 Belgegeyer: (0436) 216 11 44 . Gen91ik Lideri 
Elektronik Ag: http://mus.gsb.gov.tre-posta:mus@gsb.gov.tr 

http://mus.gsb.gov.tre-posta:mus@gsb.gov.tr


T.C. 

GENCLiK VE SPOR BAKANJ ...IGI 

Gen~lik Hizmetleri Genel Miidiirliigii 


GENCLERDEN ECDADA MEKTUP 1919 

UYGULAMA TALiMATI 


BiRiNci BOLUM 

GENEL HiIKUMLER 


Ama~ 
Madde 1- Bu talimatm amaCl; 'Gen~lerden Ecdada Mektup 1919 Yan~masl'm 

d1izenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu talimat; Gen91erden Ecdada Mektup 1919 yan~masma ili~kin usul ve 

esaslan kapsar. 

TannnJar 
Madde 3- Bu talimatta yer alan; 
Bakanhk: Gen9lik ve Spor BakanllgI'm, 
Genel Miidiirliik: Gen9lik Hizmetleri Genel Miidiirliigiinii, 
il Komisyonu: illerce ol~acakmektup degerlendirme komisyonunu, 
Genel Miidiirliik Komisyonu: Nihai degedendirmeyi yapacak olan Genel Miidiirliik 

tarafmdan ol~turulan komisyonu, 
KatlllIDcl: Y an~maya katllmak 1izere b~vuru yapan ki~iyi, 
Eser: Y an~aya katllan gen~lerin yaznn~ olduklan mektuplan, 
Degerlendirme Belgesi: il ve Genel Miidiirliik Komisyonunun esas alacagl puanlama 

o1gegini, ifade eder. 
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iKtNci BOLUM 
YARISMA 

Yan,ma KatIlma ~artlan 
Madde4
'Gen~lerden Ecdada Mektup 1919' Yarl~masz'na 13-29 y~ arallgmdaki (13'Unden gUn 

alml~, 29 ya~IDl tamam1amann~) tiim genyler katIlabilir. 

Ya",ma Konusu ve Kategorileri 
Madde 5
a) Yan~mamn konusu; Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal AtatUrk'Un 1919 

Yllmda Samsun' dan b~latnn~ oldugu Milli Mucadele danemini kapsamaktadtr. Bu 
dogrultuda yan~mada yazIlacak mektuplarm konulan: Mustafa Kemal AtatUrk, 19 
MaYls 1919 tarihinin onemi ve Milli-Mucadele danemi, olmak zorundadrr. 

b) Yan~ma; 13-17118-21122-29 y~ kategorilerinde (3 farkh kategoride) 
diizenlenecektir. 

Yarl,ma Takvimi 
Madde6

1) 1 Ocak-31 Mart 2019 tarihleri arasmda katlhmcIlar mektup yazabilecek olup bu 
tarihler aym zamanda yan~a duyurusunun yapIlacagt tarihi kapsar. 

2) 10 Nisan 2019 tarihinde il sonuylanaytklanarak her kategorideki en iyi ilk uy 
mektup bu tarihe kadar (10 Nisan 2019) il MiidiirlUkleri tarafmdan Genel MiidiirlUge 
gonderilecektir.

* n sonu~lan Genylik ve Spor n MiidiirlUkleri'nin sosyal medya hesaplan ile resmi 
internet sayfalarmdan duyurulacaktIr. 

3) 30 Nisan 2019 tarihinde Genel MudiirlUk Tiirkiye derecesi sonu~larmt 

aYlklayacaktrr.
* Tiirkiye sonu~lan; Gen~lik ve Spor Bakanhgt resmi internet sayfasl ile Gen~lik 

Hizmetleri Genel Miidiirlugu resmi Facebook ve Twitter hesaplarmdan duyurulacaktIr. 

Yarl§maya Katdacak Gen~ler 
Madde 7
1) Yan~macIlar yan~maya sadece bir eserle katIlabilir (her yan~acmm bir kez katIlma 

hakkt vardrr). 
2) Yaztlacak mektuplar her yanuyie 'ozgiin' olmak zorundadrr. Mektuplarm daha once 

hiybir mecrada yaym1anmaml~olmasl gerekmektedir. Mektubun tamann ya da bir boliimu 
herhangi bir basm-yaym orgam veya mecradan kopyalanml~ ya da almtI yapllmt~ 
olmayacaktIr. 

Degerlendirme ve Komisyon 
Madde 8
1) Yan~ma kapsammda yazIlan mektuplar ance her ilin kendisinin olu~turacagt mektup 

degerlendirme komisyonlan tarafindan incelenecektir. Her kategorideki en iyi 3 mektup 
belirlenerek en gey 10 Nisan 2019 tarihine kadar Genel MUdiirlUge resmi yazl ve 
etkinlikler@gsb.gov.tr adresine elektronik posta ile ganderilecektir. 

2) inceleme yapacak komisyon; edebiyat ve yazl alamnda uzman akademisyen ile Milli 
Egitim Bakanhgt'nda garev yapan edebiyatlTiirkye ogretmenlerinden kurulacak ve 
komisyonda en az 3 kil1i gorev yapacaktrr. Komisyon garevIiIerinin hepsi agretmen ya da 
akademisyen olabilecegi gibi her iki gruptan seyilen kil1ilerden de kurulabilecektir. 

2~ 



3) iller tarafmdan gonderilen mektuplarm nihai degerlendirilmesi Genylik Hizmetleri 
Genel Mfidiirliigiinde alamnda uzman k:i~i1erden olu~turulan komisyon tarafmdan 
yapllacaktIr . 

Gen~lerden Gelecege Mektup Yarl§masl 
Degerlendirme Formu 

Yan~ma AmaclDlD Oziimsenmesi ve i~tenlik 
Mektubun yan~ma amacma uygun olup olmadlgt, amacmm dogru bir 
~ekilde anl~tllP anl~tlmadlg., yan~macmm duygu ve dii~Uncelerini 
dogru bir ~ekilde ortaya koyup kOymadlgl 

%60 
60Puan 

Dilbilgisi, Tiirk~eyi Kullanma ve Sadelik 
Kelime hatalarl, anlatun bozuklugu. uygunsuz benzetme ve ifadelerin 
bulunup bulunmadlgl ve yazmm akiCl bir dille anlatlhp anlatllmadlgt. 
mektup formatma uygun olup olmadlgl. yarl~ma konusuyla ilgili 
gereksiz detay ve a~Iklamalara yer verilip verilmedigi 

%40 
40Puan 

TOPLAMPUAN 
%100 

100Puan 

4) Werde ve Genel Miidfulfikte olu~turu1an komisyonlar mektuplart tablo-1 'de yer alan 
kriterlere gore degerlendirecektir. 

Tablo-l Mektup Degerlendirme Kriterleri 

itirazlar 
Madde 9
1) illerde ve Genel Miidfulfikte gorev yapan degerlendirme komisyonlartnm verdigi 

kararlara itiraz edilemez. 

YarI~ma Ba~vurusu 
Madde 10
I) Yarl~maya b~vurular sadece elektronik ortam tizerinden yapllacaktrr. Bu imkana 

sahip olmayan ki~iler ise yazdtklart mektuplart genylik merkezine teslim edecek veya genylik 
merkezinde mektup yazacak ve mektuplar genylik merkezi gorevlileri tarafindan sisteme 
yiiklenecektir. Mektuplarm elden teslim almrugl durumlarda ise genylik merkezi gorevlileri, 
mektuba ait her tiirlii hakkm Genylik ve Spor Bakanbg.'na devredildigi anlamma gelen 
Muvafakatnameyi lslak imza ile mektup sahiplerine (18 ve azeri ya~ta ise) veya velilerine (18 
ya~mdan kU((ukse) imzalatacaktrr. 

2) Yart~maya kanlacaklar 1 Dcak 2019 tarihi itibariyle; e-genc.gsb.gov.tr adresine 
girerek mektup yazabilecektir. 
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TaDltIm Malzemeleri 
Madde Il 
1) Y an§Il1amn afi~ ve bro~ Genel Mtldiirliik tarafindan hazrrlanacak olup GenQlik 

Hizmetleri ve Spor i1 Mtldiirliikleri bu tasanmm bask! i~lemlerini yapacaktlr. 

2) Yan~mamn tamtmu; GenQlik ve Spor Bakanhw'mn, Milli Egitim Bakanhgl'nm e
okul sistemi dahll iUke genelindeki ortaogretim kurumlannm, tlniversitelerin ve sivil toplum 
kurulu~lanmn, genQlik merkezlerinin, GenQlik Hizmetleri ve Spor i1 Mtldiirliiklerinin, tum 
Valiliklerin ve Ytlksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Miidiirlt1gt1ntln internet 
sitelerinde ve hizmet binalannda yan~ma afi~leri ve el bro~iirleri yoluyla; yerel ve ulusal 
dergi, gazete ve televizyon vasltaslyla ve sosyal medya adresi araclhwyla yapllacaktrr. 

Sonu~lar ve Odiiller 
Madde 12
1) Yarl~mada ilde dereceye girenler 10 Nisan 2019 tarihinde, Genel MiidiirliigUn 

yapacagl nihai degerlendirmenin sonuQlan (Tiirkiye dereceleri) ise 30 Nisan 2019 tarihinde 
aQlklanacakttr . 

2) KatIldlgl ilde yapdan degerlendirmede ilk 3'e girme b~Sl gosteren genQlere i1 
MiidiirIiikleri tarafindan uygun goriilen bir odill verilecektir. 

3) Genel MiidiirliigUn yapttw degerlendirmede; 
18-21/22-29 y~ kategori birincileri Yurtd.,. Kiiltiir Gezisi He 
13-17 ya~ kategori birincisi Ultrabook bilgisayar ile 
13-17118-21122-29 ya~ kategori ikincileri Diziistii bilgisayar ile 
13-17118-21122-29 ya~ kategorilerinde ii9iincii olan1ar Ak.... telefon He 

odiillendirilecektir. 

Ozel Esaslar 
Madde 13
1) Yan~ma kapsammda Y8Z1lan mektuplann almtJ. veya kopya oldugu, ba~ka bir 

yan~ma veya herhangi bir yaym gurubuna gonderildigi tespit edilmesi durumunda eserler, 
5112/1951 tarih ve 5846 saYlh Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu geregince komisyon iiyeleri 
tarafmdan iptal edilir. 

2) GenQlik ve Spor Bakan1lgl, odill alan ve almayan tum mektuplann afi~, katalog, 
bro~iir, kitaplkitapQIk vb. her tiirlii hakkInm kullamlmasl konusunda yetkili olacak ve bu 
eserlerin 5846 sayIll yasadan dogan tum telifhaklanna sahip olacaktrr. 

3) AhntI veya kopya oldugu, ba~ka bir yan~ma veya herhangi bir yaym grubuna 
gonderildigi tespit edilen eserler odiil kazanml~ olsalar bile dereceleri iptal edilecek ve eser 
sahibi hiQbir hak iddia edemeyecektir. ' 

4) Mektuplarda; Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti yoneticilerine hakaret ve alay konulan 
iQeren, trkQI sOylemlere, argo veya kiifiir iQerikli ifadelere, miistehcen bir soze, siyasi iQerik ve 
siyasi ele~tiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir ki~i, makam ya da 
markaYI oviip/ele~tirmeye, reklama, ahlaki degerlere uygun olmayan, maddi ve manevi 
duygulara olumsuz bir biQimde atIfia bulunan ifadelere yer verilemez. 

5) iller, mektup degerlendirme komisyonunda gorev yapacak ki~ileri ve bilgilerini (adl
soyadl-meslegi-iinvam-telefon numaraSl olacak ~eki1de) degerlendirme yapllmadan once 
Genel Miidiirliige gonderecektir. Komisyonun gorev yapmasl iQin Genel Miidiirlt1kten 
herhangi bir onay beklenmeyecektir. Ancak Genel Miidiirliik uygun gormedigi komisyon 
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iiyelerinin degi~tirilmesi iC(in talimat verebileeektir. Genel Miidiirliik: tarafindan degi~tirilmesi 
istenen komisyon iiyelerinin yerine seQilen ki~iler tekrar Genel MndUrlilgtin onayma 
sunulacaktJ.r. 

6) il komisyonlan tarafindan yapllan degerlendirme sonuC(lan komisyon iiyeleri 
tarafindan tutulan tutanak ile 10 Nisan 2019 tarihine kadar Genel Miidiirliige gonderileeektir. 

*Dereeeye giren mektuplar etkinlikler@gsb.gov.tr e-posta adresine; Word dOSyasl 
~klinde, muvafakatlar ve sonuC( tutanagl ile birlikte gonderileeektir. 

*yan~mada yazIlanltoplanan mektuplann sisteme yiiklenebilmesi iC(in her ilden en az 
bir sorumlunun belirlenmesi, bu ki~ilerin; ad, soyad, TC kimlik numarasl, cep telefonu 
numarasl ve kurumsal eposta adreslerinin en geC( 15 Oeak 2018 tarihine kadar 
etkinlikler@gsb.gov.tr adresine gonderilmesi gerekmektedir. 

*Mektuplar sisteme yiikleyecek ki~i saytsmda iist smrr olmaytp il miidiirliikleri bu 
konuda istedigi kadar ki§iyi gorevlendirebilir. Gorevlendirilen ki~ilerin 13/6. Maddede istenen 
bilgileri etkinlikler@gsb.gov.tr adresine gonderilmesi gerekmektedir. 

7) Yan§maya kanlanlar 'Gem;lerden Ecdada Mektup 1919 Yarl~masl' uygulama 
talimatnamesinde belirtilen §artlan kabul et1ni~ sayIhr. 

8) Bu Talimatnamenin uygulanmasmda ortaya C(Ikan tereddiitleri gidermeye ve 
uygulamaya yonelik yeni diizenlemeler C(Ikarmaya Genel Miidiirliik: yetkilidir. 

Talimatnamedeki maddeler ve hiikiim bulunmayan hailer 
Madde 13

Bu Talimatnamede yer alan maddelerle ilgili degi~iklik yapmaya, talimann 
uygulanmasmda ortaya C(tkan tereddiitleri gidermeye ve uygulamaya yonelik yeni 
diizenlemeler !tIkarmaya Genel Miidiirliik: yetkilidir. 
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