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Gençlik ve Spor İl vıtıOtırltıgtı

Sayı :647ı8352 tl3?bO
Konu : Gençlerden Ecdada Mektup,

1919, Yarışması

Ek:
l-Genel Müdürliik Yazısı (6 sayfa)

2- Afiş (20 adet)

0 B 0calı 2019

SITKI KOÇMAN ÜıNİvpnsİrgsi REKTÖRLÜĞIıNE
MUĞLA

iıgi : Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 28.12.2018 tarih ve 22231337-821ı.99-E .

804203 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazı gereği, İlgi sayılı yazıya istinaden; Gençlik Hizmetleri Genel

Müdürlüğü tarafİndan, gençlerİn -illi u" manevi duygularını canlı tutarak; tek vatan, tek

devlet, tİk bayrak, tek millet inancı ve idealini kazandırmak, tarih şuurunrın toPlumda

yerleşmesini saglamak, dili doğru, etkin bir şekilde kullanmalarını teşvik ederek okuYan,

düşünen ve yazafl gençliğin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla "Mustafa Kemal Atatürk",
*|Ö Mayıs |glg iuiiırirrir, önemi" ve "Milİi Mücadele Dönemi" konuları ile ilgili
..Gençleiden Ecdada Mektup, l 9 l 9 yarışması" düzenlenecektir.

Konu ile ilgili "Gençlerden Ecdada Mektup, 1919 Yarışma Talimatnamesi" Yaz|m|Z

ekinde sunuımui olup, ilgililerin 29 Mart 20|9 Cuma giinüne kadar

http:i/tiınn.gsb.goı,,.tr/geııcjerdeııe-cdadamektııp l91t),' internet adresine girmeleri veYa GenÇlik

Merkezlerin"*"kt,@i1egöndermeleri,Üniversitenizöğrencilerine
gerekli bilgilendirm.ı.ri, yapılması hususunda; yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet

Adres : Orhaniye Mahallesi
Tel :0252213 1627

giil.nt Önrçan Sokak No:9 Menteşe / Muğla
Fax 0252213 |628
Web: http ://nugla. gsb. gor,.trl

E-posta : muglagm@gsb.gov,tr
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9 . T.C.
_GEI\.çLIK VE SPOR BAKANLIĞI
Ge nçlik Hizmetleri Gene l lltlatlr-lılgıı @

28.t2.20l8

GENÇLİK \üE SPOR İr ı,ıü»ünrürrrnİı.ş

Genel \{tidtirltiğtimiizce, genÇlerin mill1ı,e manevi dtıygıılannı canlı nıtaıak: tek vatan, tekde'let, tek baYrak, tek ınillet inancı ve idealini kazandırmak, *iı, şuırunrın topluında yerleşmesinisağlaınak, dili doğnı, etkin bir Şekilde hıllanmalarıru teşvİk ederek ol«ıyan, diiştinen \ie yazangenÇliğin olrıŞmasına katkı sağlamak amacıyla "Gençlerden Ecdada },fektup,l9l9,, yanşması
dtizenlenecektir.

"GeııÇlerden Ecdada i\{ekhıP,l919" Yarışmasına ilişkin ekte yer alan taliınatnaıneye uyglınolarak projenin yıinittilınesi htısustııda gereğini rica ederim.

Sa5ıı :22231337-82t.99-E.804203
Konrı :Geıçlerdeıı Ecdada \,1ekttp,1919

ft *-inı:alı,Jır

Enıre TOPOĞLL
Genel Mtidtiı V.

Ek : Talimatııaıne (-s sayta)

Dağıtım:

Gençlik ve Spor İl ıltıdtirltıklerine

\ot Bubel$, -(0T0 sa}'ılıElekffouik İuızaKauuıınıun 5. ınaddesi gereğiıct gür.eııli eleki.ouik iııua ile iuızaıaııruştu.

Bilg içiu:Zelilıa \.tAÇKA!'A EFE
Bilgisalat İşletıırıi

Telefoı \o:(j 12) 596 61 51

Adı,es: Öıuek },ialuilesi Oruç Reis Caddesi No: lj,.A AltıdağıA\-KARA
Tetefou: (0j12) -(96 6l 00 Belgegeçeı: (Oj 12) -§96 6i 93
Elektroıik Ağ: rrrr.rı..esb.gor,.tİ e: ıjosta:etkiıİlıkleı,Z gsb.eoı,.tı.



Amaç
Madde l _

düzenlemektir.

T.C.
GENÇLiK VE SPOR BAKANLIĞr

GençIik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

GENÇLERDEN ECDADA MEKTUP 1919
UYGULAMA TALiMATI

nİniNci BöLüM
GENEL HÜKÜMLER

Bu talimatın amacı; 'Gençlerden Ecdada Mektup 1919 Yanşması'nı

Kapsam
Madde 2- Bu talimat; Gençlerden Ecdada

esaslan kapsar.

Tanımlar
Madde 3- Bu talimatta yer alan;
Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığ'nı,

Mektup 1919 yarrşma§ına ilişkin usul ve

Genel Müdi,irliik: Gençlik Hizmetleri Genel Müdiiürlüğtlnü,
il Komisyonu: İllerce oluştü.(ulacak mektup değerl"rrji.." komisyonruıu,
Genel Müdiirliik komisyonu: Nihai değerlendirmeyi yapacak olan ceneı Müdiirlük

tarafindan oluşturulan komisyonu,
Katıhmcı: Yanşmaya kahlmak iizere başvuru yapan kişiyi,
Eser: Yarışmaya katılan gençlerin yazmış olduklan mekİuplan,

_ Değerlendirme Belgesi: il ve Genel Müdtiılük komisyonunun esas alacağı puanlama
ölçeğini, ifade eder.
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ixiNci nöı,üıı
YARIŞMA

Yanşma Katrlma Şartları
Madde 4-
'Gençlerden Ecdada Melaup 19l9' Yarışması'na 13-29 yuş aralığındaki (13'iinden giinalmış, 29 yaşını tamamlamamış) ttlm gençler katılabilir.

Yarışma Konusu ve Kategorileri
Madde 5-
a) Yanşmanın konusu; Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atattirk,iin l9l9yılmda Samsun'dan-başlatmış olduğu Milli Mücadele dönemini t"p."-"t"J". n,doğrultuda yanşmada. yazılacak mektupıann konulan: Mustafa Kemal Atatiiık, 19Mayls l919 tarihinin önemi ve MilliMücadele dönemi, olmak zorundadır.
b) Yanşma; 13-17 /18,21122-29 yaş kategorilerinde (3 rartlı 

--^tategorioe;

dtizenlenecektir.

Yarışma Tıkvimi
Madde 6-

l) 1 Ocak-3 l Mart 20 ] 9 tarihleri aıasında katılımcılar mekfup yazabilece( olup butarihler aynı 
_zamanda 

yarışma duyurusunun yapılacağı t.rihİ k;;.;. 
"'-' '*--'*:\"}'

2J l0 Nisan 20]9 tailı_nde il sonuçlan aç*lanarak İıer kategorideki .hÜ,i'ill. uçmektup bu tarihe kadar (l0 Nisan 2019) i| ııdatıtıtıeri tarafındt c"n"ı üiatiıııg"gönderilecektir.

. * İl s9luçlan Gençlik ve spor il Müdiiıliikleri'nin sosyal medya hesaplan ile resmiintemet sayfalanndan duyurulacakİır.
3) 30 Nisan 2019 tarihinde Genel

açıklayacaktır.
Müdiirtiik Tiirkiye derecesi sonuçlannı

* Tiırkiye sonuçları; Gençlik ve. Spor Bakanhğı resmi intemet sayfası ile GençlikHizınetleri Genel Müdtirlüğü resmi Facebook ve Twittei hesaplarından duvurulacaktır.

Yarışmaya Katılacık Gençler
Madde 7-

. . . 1) YarıŞmacrlar YarrŞmaya sadece bir eserle katılabilir (her yanşmacının bir kez katılmahakkı vardır).

. . . .2) Yazı|acak mektuplar her-yönüyle 'özgiin' olmak zorundadrr. Mektuplann daha öncehiÇbir mecrada YaYınlanmamış olması 
- 

gerekrİektedir. Mektubun t -"., yİ a"-İi, tİımiıherhangi _bir basın-yayın organr veya mecıadan kopyalanmış yu aJ ul.t, 
^-yuprl.,ş

olmayacaktır.

Değerlendirme ve Komisyon
Madde 8-
1) yanşma kapsamında yazıları mektuplar önce her ilin kendisinin oluşturacağı mektupdeğerlendirme komisyonlan tarafından incelenecektir. Her kategorideki ., iyİ_5-."ttrpbelirlenerek en geç 10 Nisan 2Ol9 tarihine kadar Genel üııdüııtıg" ,.,J.i y-, u..' l ',,ı, ; ,, . , i\ ,ı..adresine elektronik posta ile gönderilecektir.

- . . 2) İnceleme yapacak komisyon; edebiyat ," yL, uıun,nau uzman akademisyen ile MilliEğitim Bakanlığı'nda görev yapan edibiyat/iiırkçe tigretmenlerinden kurulacak vekomisyonda en az_ 3 kişi görev yapacaktır, komisyon goreililerinin hepsi tlgretmen ya da
akademisyen olabileceği gibi her iki gnıptan seçilen kişiıJrden de kuıulabileceür.



3) İller tarafindan
Genel Müdtirlüğiinde
yapılacakhr.

gönderilen mektupların nihai
alanında rlzman kişilerden

değerlendirilmesi Gençlik Hizmetleri
oluşturulan komisyon tarafından

Gençlerden Geleceğe Mektup Yanşması
Değerlendirme Formu

Yanşma Amacının Özümsenmesi ve İçtenlik
Mektubun yanşma amaclna uygun olup olmadığı, amacının doğru bir
ş,"\i'd: an laşı lıp anlaşılmadığ,, y*,şru.,nın dğgu r" auşur."T..ın i
doğru bir şekilde ortaya koyup koymadığı

Dilbilgisi, Türkçeyi Kullanma ve Sadelik
[(elime hataları, anlatım bozukluğu, uygunsuz benzetme ve ifadelerin
buIunup 

^bulunmadığı 
ve yazının akıcı-bir dille anlatılıp unıatrımaorgr,

mektup formatına uyg}n olup olmadığı, yarışma konusuyla ilgili
gereksiz detay ve açıklamalara yer verilip veİilmedigi

%40
40 Puan

4) İllerde ve Genel Müdtirliikte oluşturul* to-i.yo.ıar mektuplan tablo-l,de yer alankriterlere göre değerlendirecektir.

Tablo-l Mektup Değerlendirme Kriterleri

ıtirazlar
Madde 9-
l) İllerde ve Genel Müdiirliikte

kararlara itiraz edilemez.
görev yapan değerlendirme komisyonlannın verdiği

Yarışma Başvurusu
Madde l0-
1) YarıŞmaYa baŞvurular sadece elektronik ortam üzerinden yapılacaktır. Bu imk6nasahiP olmaYan kiŞiler ise Yazdıklan mektupları gençlik merkezine teslim edecek veya gençlik

merkezinde mektuP Yazacak ve mektuplar gençlik merkezi görevlileri tarafindan sisteme
Yüklenecektir. MektuPların elden teslim alındıgı durumlarda isİ gençlik *"İt"ri görevlileri,
mektuba ait her türlü hakkın Gençlik ve Spor Bakanlığı,na oİrreaiıaiği anlaıiına geıen
MuvafakatnameYi ıslakimza ile mektup sahipİerine (18 ve üzeri yaşta ise) veyavelilerine (18
y a ş ı n d a n hi ç ülrs e) imzalatac aktır .

2) Yarışmaya katılacaklar 1 Ocak 20lg tarlhi itibariyle;
,,-' ; 

''ı ,:,,,'il'-;,,.i ,.i','',.,ıı-,".;:,i::i:.ııl-ı'ı, lı:j',:').','adresinegirerekmektupyazabilecektir.

3



Tanıtım MaIzemeleri
Madde l l-
1) YaııŞmanın afiş ve broşiini Genel Müdiirlük tarafindan hazırlarıacak olup GençlikHizmetleri ve Spor İl Müdiirliikleıi bu tasarımın baskı işlemleıini yapacaktır.

2) Yanşmanın tanrtımı; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nrn, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul.sistemi dahit iilke genelindeki ortaöğıetim kurumlİrrnın, üniversillerin ve sivii toplumkurul.uŞlannın, gençlik merkezlerinin, GJıçlik Hizrrıetteri 
"; Sİ]İÜİ;ı,İİ"İrır, ,..

Yaıjli9e.nn ve- Yiiksek Ögrenim Kıedi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdiırlüğtıntıo ini"-"'sitelerinde ve hizmet binalannda yarışma afışleri ,e ei b.oştı.leıl yoluyla; y1."i r"-r.ır.uldergi, gazete ve televizyon vasıtasıfa ve sosyai medya adresi aracılıgiyla y";,i";uk ,;. "

Sonuçlar ve Ödüler
Madde 12-
1) Yanşmada ilde dereceye girenler 10 Nisan 201 9 tarihinde, Genel Müdiirlüğiin

YaPacağı nihai değerlendirmenin sonuçlarr (Tiirkiye dereceleri) ise 30 İıisan zols ffiirra"açıklanacakür.

- - . 2) katıldığı ilde yapılan değerlendirmede ilk 3'e girme başansı gösteren gençlere ilMüdiirlükleri tarafından uygrın göriilen bir ödü verilecektİr,
3) Genel Müdi.irlüğiin yaptığı değerlendirmede:
18-21122-29 yaş kategori birincileri Y ıırıilışı Kü|tür Gezisi ile
13-17 yaş kategoi birincisi Uttrabook bilgisayar ile
13-|7/l8-2ll22-29 yaş kategod ikincileri Dızİstü lıilgisayar ile

. .. |3,17/18-2|/22,29 yaş kategorilerinde tiçtinci olanlar Ahlıı telefon ileödüllendirilecektir.

özel Esaslar
Madde 13-
1) Yanşma kapsamında yazılan mektuplann alıntı veya kopya olduğu, başka bir

IT'_şr-n9_yeya herhangi bir y|y!..s§ubıına gönderildiği tespii edilmesi a"-ri*a" .."ı..,
5112119.51 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat EsetleriKanunu gereğince komisyon üyeleri
tarafindan iptal edilir.

_ 2) Gençlik ve Spor Bakanlığı,- ödiil alaıı ve almayan tiim mektupların afış, katalog,
broşiır, kitap/kitapçık vb. her tiirlü hakkının kullarıılması konusunda y"ttııi oıu"ut ," to
eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tiim telifhaklarıııa süip olacaktır.

3) Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yanşma veya herhangi bir yayın grubuna
gilnderildiği tesPit edilen eserler ödül kazanmış olsalar bile deıeceleri İptal "aıı"."tİ..r".sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

. 4) MektuPlarda; TürkiYe Cıırnhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları
iÇeren, ırkÇı söYlemlere, argo veya küftir içerikli ifadelİre, müstehcen bir söze, siyu.i içerlt ve
siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi ui. tişı, matarıı ya aa
1narkay övüp/eleştirmeye, reklama, ahlaki değerlire uygun olma=yan, .uİai ve manevi
duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yeİ verilemez.'

_5) 
Iller, mektup değerlendirme komisyonunda görev yapacak kişileri ve bilgi],e.j,ni (adı-

soyadı-mesleğ-ünvanı-telefon numarası olacak şekilde) dıgerlendırme yapılııadaıı İnce
Genel Müdiirlüğe gönderecektir. komisyonun görev yapması için Geneı Müdiirliikten
herhangi bir onay beklenmeyecektir. Ancak Genel Mi,ıdtırltık uygun g<irmediği komisyon



üYelerinin değiŞtirilmesi iÇin talimat verebilecektir. Genel Müdürlfü tarafindaıı değiştiıilmesi

:ffİİi^L:misYon 
üYelerinin yerine seçilen kişiler İek a, Genel Müdürlüğiın onayna

6) İı komisYonları tarafindan yapılan değerlendirme sonuçları komisyon üyeleritarafindan tutulan tutanak ile l0 Nisan zOIg tarı]hirrJtua* cenel Müdürlüğe gönderilecektir.*DereceYe giren mekfuPlar ı:ı:ıi::ıı:,-.ı,.',,.11.:,,..,,;.,r-., e-posta adresine; Word dosyasışeklinde, muvafakatlar r. *orrç tutanağı ile birlikte g<ınjerilecektir.*YarıŞmada yazılan/toplanan mektupları, ,i.Ğ.. ytıklenebilmesi için her ilden en azbir sorumlunun belirlenmesi, bu kişileriry ad, .oyuJ, tc n-ıit ,rr-*urr, cep telefonunumarasl Ve kurumsal ePosta adreslerinin 
"rr- 

g"ç 15 o;"k ;1s tarihine kadaretkinlikler@gsb. gov.tr adresine gönderilmeri g.."ı.-"fi"ai..*MektuPlar sisteme Yiikleyecek kişi sİyısında ıısİ sı.,ır oımayıp il müdtirlıikleri bukonuda istediği kadar kişiyi görevlendirebiıir. Ğorevlendirilen kişile in l3/6.Maddede istenenbilgileri',,.l,.ıı"' ,.,i] :, : , :,_ı1,.., .,,,adresine gönderilme.i ge.ekmektedir.
7) YarıŞmaYa katılanlar 'Gençleİden Ecdada" Mehup 1glg yarışması, uygulamatalimatnamesinde belirtilen şartlan kabul etmiş sayılır.
8) Bu Talimatnamenin uygulanmasında 

- 
ortaya çıkan tereddütleri gidermeye veuYgulamaYa Yönelik yeni diizenlemeler çıkarmaya cerıel Ütıotırıtıt yetkilidir. '

Talimatnamedeki maddeler ve hüküm bulunmayan haller
Madde 13-

Bu Talimatnamede yer alan 
_ 
maddelerle ilgili değişiklik yapmaya, talimatınuYgulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermğe ve uygulamaya yönelik yenidtizenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlfü yetki liİir.
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GENÇLERDEN ECDADA MEKTUP YARIŞMASI

BAşvuRu Gİniş ADREsi aşaĞınaxi cİgİ npĞişiııİşrin;

http : / / e-genc.gsb.gov.tr



@
07.0ı.20l9

@

"Gençlerden Ecdada Mekhıp l9l9'' yanşına
maddesinin 2 nci bendinde, yarışmaya orıline

... .. : internet a&esi

Bu kaPsamda illerde yapılacak taıutımlaıda brı değ§ikliğn gtız öniine alınması, başlatılacak
ÇalıŞınalaı iÇin olrışhınılacak u,hatsapp gnrbıuıda iletişimi sağlaınak iizere sonımlrı yönetici
belirlerunesi, belirlenen kişinin iletişiın bilgileriıün (ad soya( rinı.an, cep telefonrr nunarası ve ınail
adresinin) ıesmi yazr ile Gerıel Miidtiıltiğ,iiıntize, mail yolıı ile etkinlik]eı@gsb_gov.tr adıesine l1
Ocak 2019 mesai saati bitimine kadar göııderilmesi r.e taIimatnaıneloe rrygruı oİarat çalışrnalann
ytiriihilmesi hususrında gereğini rica ederim

ft "-,n,:a|,.1,ı
ErıEe TOPOĞLL-
Genel Miütir V.

Dağltlm:

Gençlik ve Spor il ]vüildııİltiuerine

Adıcö; Öİuck \{ahallcöi orırç Rlis crddtsi \io: ıJjA Alt!İaİ/A_\KARA
Telefoı!: _(0j 1_2) s96 61 00 BelgcglFr (oJ 1]) 596 61 9E
Ele}boıft Ağ: 1tlrT.gsb.gov.tf e. p6t8icftiiıikk @ e§b,rDv,tİ

Sayı
Konu

T.c.
GENÇLİK VE SPOR BAKAI{LIĞI
Gençlik Hizmetleri Genel Nfiidültiğü

: 2223 1337-82 1.05_E.9980

:Geıçlerde n Ecdada \.{ektıp l919

GENÇLİK VE sPoR İL \,İÜDÜRLÜKI.EPJİ.G

Genel Miidıirltiğtimtizce, gençleıiıl milli ve nıaııevi dtıygıılannı canlı nıtaİak: tek vatan, tek
devlet, tek baYrak, tek millet iııancı r,e idealini kazanürmak. tarih şumrnun tophmda yerleşnesini
sağlamak, dili doğn1 etkin bir pkilde kıülanmalanru teşı.ik ederek oktıyan, diiştiııen ve yaz^n
genÇliğin olrrŞmasına katkı sağlamak amacıyia diizenlenecek "Gençlerden Ecdada \.ieknıp l9l9,
YaııŞmasına iüşkin talimat 28.12.2018 taihli r.e 804203 saylı yazımız ile İl \ttidiirlıikterinize
gönderilmişti.

Ancak, İI }fildtiıliİkleıinize gönderilen
talimaünın: Yanşına Başvrrrst başhklı 10 uncu
başıınıı a&esi olarak verilen .:

e_genc. gsb.gov.tr şeklinde değiştirilmiştir.

Bilci içiü;İlü§Ğylrr BiLoE\
Sportif Eğitiın uzüa1rl

Telefoı \-o(J 11) _.o6 6l ]{


