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25 ARALIK GAZİANTEP’İN KURTULUŞU ‘GAZİANTEP ŞEHİTLERİNE MEKTUP’ ADLI 
MEKTUP YARIŞMASI  

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve 
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Mektup 
Edebiyat Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları

Gaziantep 

Gaziantep’teki Tüm Resmi ve Özel Lise Öğrencileri

10/12/2021 

14/12/2021 – 16/12/2021 

22/12/2021 

 25/12/2021 (Sadece Kazanan Kişiler Bilgilendirilecektir)

1. Olan esere: Diz Üstü Bilgisayar 
2. Olan esere: Tablet ve Powerbank  
3. Olan esere: Tablet 
Ayrıca ilk 10’ a giren bütün eser sahiplerine Kitap Seti 
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Yarışmanın Amacı: 
a) Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna kahramanca mücadele veren, vatan toprağımızı paha 
biçilmez kılan, bizlere hür bir yurt armağan etmek amacıyla gözünü kırpmadan canını feda 
eden, her karış toprağın diyetini kanıyla ve canıyla ödeyen, millet olarak var oluşumuzun, 
birlik ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin ölümsüz kahramanları olan aziz şehitlerimizin, bu 
asil ve örnek davranışlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. 
b) Vatan topraklarımızı hedef almış olan düşmanlara karşı canlarını feda eden şehitlerimizin, 
aziz hatıralarının yaşatılmasını sağlamak. 

 
Yarışma Konusu 
a) Gaziantep ili sınırlarında öğrenim gören tüm lise öğrencilerinin, Gaziantep’in kurtuluş 
mücadelesindeki şehitlerimize duygu ve düşüncelerini mektup formatında yazılı olarak ifade 
etmesi.  
b) Üzerinde yaşadığımız vatan toprağını korumak için canından geç
armağan etmek amacıyla gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimize duygularımızı ve 
minnettarlığımızı anlatan mektup yazmak. 
Kapsam 
Yarışmaya; Jüri üyeleri ve yakınları dışındaki Gaziantep ili sınırları içerisinde öğrenim göre
tüm lise öğrencileri katılabilirler. 
 
Teknik Kurallar 
a) Eserler, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır. Başvuru yapılan 
mektubun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk
Eğitimi’nin genel amaçlarına 
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve içerikte hazırlanması gerekmektedir. Bu 
şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
b) Başvuru sahipleri en fazla bir adet mekt
c) Metinler, 1,15 satır ve paragraf aralığıyla, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı 
tipiyle, Word standart kenar boşluklarına uygun olacak şekilde, 2
yazılacaktır. (En az 2, En fazla 5 s
d) Metnin sonunda Ad-Soyad, okul, tarih, telefon numarası bilgileri ile ikametgah adresleri 
yazılarak zarfa konulacak ve eserler 10/12/2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne teslim 
edilecektir. 
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e) Okul idaresi ise kendi içlerinde Edebiyat ve Türkçe öğr
değerlendirme yaparak en başarılı 10 eseri 14/12/2021 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim 
müdürlüğüne göndereceklerdir.
f) İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ise kendi bünyelerinde kuracakları edebiyat 
öğretmenlerinden oluşan 3 kişilik ko
tespit ederek 17/12/2021 tarihine kadar mektupları tutanak ile birlikte İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Kültür Birimine teslim edeceklerdir.
 
Diğer Hususlar 

a) Yarışmaya Gaziantep sınırları içinde öğrenim gö
birden fazla eserle yarışmaya katılamaz.

b)  Dereceye giren eserler farklı yayın organlarında yayımlanması Gaziantep Valiliği, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
inisiyatifindedir. 

c) Yarışmaya katılan eserlerin her türlü telif hakları Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesine ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olacaktır. Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazarların 
eserleri kullanabilecektir. 

d) Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş 
olması, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi tarafından yazılmış 
olması, özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir eserden kopya edilmemiş olması 
gerekmektedir.  

e) Başvuruda bulunan kişi, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka 
bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. 

f)  Yarışma sonuçları, Büyükşehir Beled
Eğitim Müdürlüğü (http://gaziantep.meb.gov.tr/) web siteleri ile sosyal medya hesaplarından 
duyurulacaktır. 

g) Eserler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
belirleyeceği jüri heyeti tarafından değerlendirilecektir. 

h)  Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak 
hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum tarihi itibari ile yaşı küçük olana 
verilecektir.  

i) Yazım kuralları açısından Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
j) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma 

şartnamesinde değişiklik yapma, yarışmayı erteleme ve iptal etme hakkına sahiptir. 
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Değerlendirme Kriterleri 
 

Şartnameye U

Mektupta Plan

Noktalama 

İmla 

Anlatım Özellikleri ve Özgünlük 

Konuya Hâkimiyet ve Ana Duyguyu Verebilme

TOPLAM

Yarışma İletişim 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı

Proje Koordinatörü 
Selçuk ÖZTÜRK 
Tel: 0544 662 6218 

 
 

                                                                 

 

Uygunluk 
Temel kriterdir.

uygun olmayan
değerlendirmeye 

alınmayacaklardır.
Mektupta Plan 10 PUAN

Noktalama  15 PUAN

İmla  15 PUAN

atım Özellikleri ve Özgünlük  20 PUAN

ve Ana Duyguyu Verebilme 40 PUAN

TOPLAM 100 PUAN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Sorumlusu 
Nazile ÇEKİCİ 
Tel: 0 342 280 27 71 
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