
T.c. 
ORDU V ALiLidi 


il Mill! Egitim Miidiirliigu 


SaYl : 89814588-310.01.01-E.I0492079 10.07.2017 
Konu: 15 Temmuz $ehitleriAnma, Demokrasi 

ve Milli Birlik Giinii Etkinlikleri. 

.................................................... KA YMAKAMLldINA 
(ilye Milli Egitim Miidiirliigii) 

ilgi : Ordu Valiligi Protokol $ube Miidiirliiguniin 07/0712017 tarihii ve 48465777-877-E. 
10524 sayIll yazlSl. 

15 Temmuz darbe te~ebbiisiiniin, milletin demokrasisine sahip ylkmasl ~uuru ile yine 
milletye engellendiginden hareket ederek, bu ~uurun canh tutulmasl amaclyla, darbe 
giri~iminin unutulmasma, unutturulmasma ve bu ihanetin iizerinin ortiilmesine izin 
verilmemesi adma Cumhurba~kanhglmlzm talimatlan ve himayeleriyle 11-15 Temmuz 
tarihleri arasmda 15 Temmuz $ehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Giinii yeryevesinde 
iilke genelinde ye~itli etkinlikler diizenlenecektir. 

Bu nedenle; Miidiirliigiimiize bagh resmi/ozel tUm okullarda ogrenim goren 
ogrencilere yonelik 15 Temmuz $ehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Giinii konulu 
resim, ~iir ve kompozisyon yan~masl ekli ~artname dogrultusunda yapiiacaktlr. 

Bilgilerinizi ve ilye Mi1li Egitim Miidiirliikleri yan~ma takvimi dogrultusunda gerekli 
koordineyi saglayarak, azami diizeyde katIhmm saglanmasl, eserlerin ~artnamede belirtilen 
esaslara gore siiresi iyinde Temel Egitim $ubesine teslim edilmesi hususunda, 

Geregini rica ederim. 

01gun KU<;::UK 

Vali a. 


MiidiirYardlmclsl 


Eki: 

1-$artname (3 Sayfa) 


DagttIm: 

-19 ilye Kaymakamhgl 

(ilye Mim Egitim Miidiirliigu) 


Saray Mah. Ulu Konak Cad. No:5 52089 Altmordul ORDU Aynntlh bilgi iyin : Mc:nfjUfc BAS VHKi Temel Egitim Bol 
Elektronik Ag:ordu.meb.gov.tr Tel: (0452) 223 1629-30 Dabili (1433) 

e-posta:temelegitim52@)ueb.gov.tr Faks: (0452) 22501 44 

Bu evrak glivenii elektronik imza ile imzalanml~lr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden Oef4-0e87-3S71-8fb4-2830 kodu ile teyit edilebiJir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 


ORDU VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigii 


15 TEMMUZ TEMALI REsiM, ~iiR VE KOMPOZiSYON YARI~MA ~ARTNAMESi 

A) KONU: 15 Temmuz 

B) AMA<;: 

• 	 15 Temmuz 2016 tarihinde Ttirkiye Cumhuriyeti'nin milli iradesine yapIlan saldumm ve darbe 
te~ebbtistintin ogrenci goztiyle aiglianmasl, 

• 	 Darbe giri~imi sonucu demokrasi adma ~ehit ve gazi olan vatanda~Iaflmlzm destansl mticadelelerinin 
daha iyi anla~Ilmasmm saglanmasl, 

• 	 Ogrencilerdeki milli iradenin peki~tirilmesi ve demokrasinin oneminin kavratIlmasl, 
• Aziz Ttirk Milletinin darbecileri bertaraf etmedeki milli duru~unun anla~llmas1. 

C) KAPSAM: ilimiz genelindeki resmi ve ozel ilk, orta ve ortaogretim ogrencileri 

D)YARI~MA KATEGORiLERi : 

.KATEGORi 	 iLOKULU I . ORTAOKUL I LisE 
IRESiM 	 X I X I X 

I 	 -1--- ~ 
l~iiR 	 X I X X 

IIKOMPOZiSYON 	 X XI I 	 I 

E) UYGULAMAYA iLi~KiN A<;IKLAMALAR: 

1-Yan~ma ko~ullan, okul mtidtirltikleri tarafmdan stiresinde ogrencilere duyurulacaktlf. 

2-0kul mtidtirltikleri katthmm ytiksek oimasl i9in ogrencilere en etkili bir ~ekilde ula~acak, eserlerin 
dtizenleme a~amasmda ogrencilere gerekli rehberlik yapilacakbr. 

3-Eserlerde; ogrenci, okul ve slmfbilgilileri eserlerin arka tarafmda yer alacaktu. 

4-1Ige Milli Egitim Mtidtirltikleri tarafmdan olu~turulan komisyonlarca birinci se9ilecek eserler, stiresi i9inde 
iI Milli Egitim Temel Egitim Sube Mtidtirltigtine uygun bir ~ekilde elden teslim edilecektir. Belirtilen 
zamanda teslim edilmeyen eserler degerlendirmeye almmayacaktu. 

5-Dereceye giren eserler geri verilmeyecek; basIm, yaylm, kitap haline getirme ve sergileme haklarl 11 Milli 
Egitim Mtidtirltigtine ait olacaktu. Bu konuda ogrenciler, veliler okul mtidtirltikleri tarafmdan yazIlI olarak 
bilgilendirilecektir. 

6-ilgelerden gelen eserler, Ordu il Milli Egitim Mtidtirltigti tarafmdan olu~turulacak komisyon tarafmdan 
incelenip dereceye giren ogrencilerin isimleri iI Milli Egitim MtidtirltigtinUn internet sayfasmdan 
duyurulacaktu. 

8-Dereceye giren ogrencilere odtilleri Ordu Valisi tarafindan eylUl ayl igeresinde verilecek olup, tarih, saat 
ve yer aynca duyurulacaktu. 

F-RESiM: 

YarI~ma ~artlarI: 

a-Y arl~macIlar, yarl~maya yalmzca bir eserle katIlabilecektir. 



c-Resimler, iki mukavva ve benzeri koruyucu malzemeye konulup Ordu il Milli Egitim MudfulUgu Temel 
Egitim ~ube MudfulUgiine elden teslim edilecektir. 

d-Resmin on yUzUnde imza,isim vb. hi<;bir ibare bulunmayacaktlr.~artnamemizde belirtildigi gibi bu bUgiler, 
resmin arka yUzunde yer alacakttr. 

e- Buru~mU§ ve ylpranml~ resimler degerlendirmeye ahnmayacaktlr. 

f-Teslim tarihinden sonra ula~an eserler, her ne mazeret olursa olsun, degerlendirmeye ahnmayacaktn. 

g-Eserlerin daha once yaylmlanmaml~, herhangi bir yarl~mada degerlendirilmemi~ ozgUn resimier oimasl 
gerekmektedir. Eserlerin her tUrlu hukuki sorumlulugu katlhmctlara aittir. 

h-Eserlerde her tfulu resim teknigi ve boya malzemesi serbesttir. 

Eserler incelenirken; 

• Kompozisyon, 
• Konuya uygunluk, 
• Renklendirme (kullandlgl boyanm teknigini kullanma becerisi), 
• Yaratlclhk(konuyu ozgiln olarak i~leyebilmesi), 
• Temizlik ve duzen(<;er<;eve duzeni, kagldm temizligi) konularmda degerlendirme yapllacakttr. 

Yan~ma Sartlan: 

a-Yarl~maya katllacak ~iirler (A4) dosya kagldl formatma uygun olarak bir sayfaYl ge<;meyecek 
~ekilde,12 punto hiiyuklugiinde bilgisayarla veya mavi dolma kalem, tUkenmez kalemle yazllacaktlr. 

b- Eserler, ~effaf po~et dosyalara yerle~tirilerek gonderilmelidir. 

c-Buru~mu~ ve ylpranml~ eserler degerlendirmeye ahnmayacaktlr. 

d-Teslim tarihinden sonra ula~an eserler, her ne mazeret olursa olsun, degerlendirmeye 
ahnmayacakttr . 

e-Eserlerin daha once yaYlmlanmaml~, herhangi bir yan~mada degerlendirilmemi~ ozgUn ~iirler 
olmasl gerekmektedir. Eserlerin her turlu hukuki sorumlulugu katlhmctlara aittir. 

f-~artnamemizde belirtildigi gibi bu bilgiler, eserin arka yUzUnde yer alacaktlr. 

g-Yarl~macllar, yarl~maya yalmzca bir eserle katllabilecektir. 

Eserler incelenirken; 

• Konuya hakimiyet, 
• Yazlm, noktalama ve dilbilgisi kurallarma uygunluk, 
• Planlama, 
• ~iirsellik, 
• ifade ozellikleri ve imgeler,ol<;utlerinde degerlendirme yapllacaktlr. 

H-KOMPOziSYON: 

Yan~ma Sartlan: 

a.Yarl~maya kattlacak kompozisyonlar (A4) dosya kagldl formatma uygun olarak iki sayfaYl gec;meyecek 
~ekilde, 12 punto buyilklUgUnde bilgisayarla veya mavi dolma kalem, tiikenmez kalemle yazllacaktlr. 
YansmaCllar vartQm::lV::l V~h"1'7{,~ h;1" "'''''''1'1", !r"t,l""h;}",,,ol,.-t;.. 



b. Eserler, ~effaf po~et dosyalara yerle~tirilerek gonderilmelidir. 

c. Buru~mu~ ve ylpranml~ eserler degerlendirmeye almmayacaktlr. 

d. Teslim tarihinden sonra ula~an eserler,her ne mazeret olursa olsun,degerlendirmeye almmayacaktlr. 

e. Eserlerin daha once yaymlanmaml~, herhangi bir yan~mada degerlendirilmemi~, ozgun ve telif yazllar 
olmasl gerekmektedir. Eserlerin her tiirlii hukuki sorumlulugu katlhmcllara aittir. 

f-Eserin yazlll oldugu on klsma kompozisyon dl~mda herhangi ibare yazllmayacaktu. ~artnamemizde 
belirtildigi gibi bu bilgiler, eserin arka yiiziinde yer alacaktu. 

Eserler incelenirken; 

• Ba~hk, 
• Konuya hakimiyet, 
• Anlatlm diizeni(planlama), 
• Anlatlm zenginligi, 
• Yazlm,noktalama ve dilbilgisi kurallanna uygunluk ols;utlerinde degerlendirme yapllacaktu. 

I-YARI~MA TAKViMi: 

ISIRA NO I FAALiYET TAKViMi TARiH 

I 1 ~l Milli Egitim Mudiirliince yarl~mayla ilgili onaym ve ~artnamenin hazulanmasl 10/07/2017

I 2 Iils;e Milli Egitim Mudurliiklerine yarl~manm duyurulmasl 11107/2017 

I 3 Iils;e Milli Egitim Mudurliiklerince yan~manm okullara duyurulmasl 12/07/2017

I 4 IOkul mudiirliiklerince yarl~manm ogrencilere bilgilendi~e ve-d-u-y-u-ru-n-un-y-a-p-Il-m-a-s-I-+--13---14-T-e-mm--uz-2-0l-} 

I 5 IOkul mudurliiklerince yan~maya katllan eserlerin degerlendirilmesi 24/07/2017

I 5 IOkullarda ses;ilen ilk US; eserin ils;e Milli Egitim Mudiirliiklerine gonderilmesi 24/07/2017

! 6 ~lge Milli Egitim Mudiirliiklerinin eserleri degerlendirmesi 25107/2017

I 7 ~ls;e Milli Egitim Mudiirliiklerince birinci ses;ilen eserlerin il Milli Egitim 
26/07/2017

I !Mudiirliigune gonderilmesi 
I 8 Gonderilen eserlerin Ordu il Milli Egitim Mudurliigiince olu~turulacak komisyon 

27/07/2017I Itarafmdan degerlendirilmesi 

I 9 jDereceye giren eserlerin ilanl-·--------· 
 27/07/2017 

r 10 IOdullerin verilmesi EyltiI2017 

Ordu il Milli Egitim Miidiirliigii 


