T.C.
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR
23.06.2021

Sayı : E-61634659-821.05-26948146
Konu : "Millet Olmak" Temalı Afiş ve
Slogan Yarışması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: a) Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi
b) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22.06.2021 tarihli ve 26881938 sayılı yazısı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri
çerçevesinde, öğrencilerimizde millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, demokrasi bilincini
geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik; "Millet Olmak" temalı afiş
ve slogan yarışması düzenleneceği belirtilmektedir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa,ilgi (a)
Yönerge'nin 5 inci maddesinin on birinci fıkrası hükümlerine ve yürürlükteki diğer tüm düzenlemelerde
belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimlerinin ilgili okul, ilçe millî
eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilerek derslerin aksatılmaması kaydıyla ve gönüllülük esasına
göre, ücretsiz olarak yapılması kaydıyla "Millet Olmak" temalı afiş ve slogan yarışması ile ilgili
şartname ve künye bildirim formu ekte gönderilmiş olup, yarışmanın okulunuz öğrencilerine duyurularak
yarışmaya katılacak öğrencilerin afiş ve sloganlarını en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar Ek-2 (Künye
Bildirim) formu'na işlenerek dijital ortamda Müdürlüğümüz Destek Hizmetler (Kültür) bürosuna
gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hatun ASLAN
Müdür a.
Şube Müdürü

Ek : İlgi yazı ve ekleri (5 sayfa)
Dağıtım :
-Tüm Resmi ve Özel Lise Müdürlüklerine

Adres : Güvenevler Mah. 1. Cadde 118/A Yenişehir Mersin
Telefon No : 0 (324) 325 43 25
E-Posta: yenisehir33_kultur@meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: M.TATAR
Unvan : Şef
İnternet Adresi: www.yenisehir33.com.tr
Faks:3243254327

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

a97f-12d5-32b9-8e4b-7275

kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
GÜNLÜDÜR
Sayı : E-93525931-821.05-26881938
Konu : "Millet Olmak" Temalı Afiş ve
Slogan Yarışması

22.06.2021

............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi

: a) Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi
b) Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 21.06.2021 tarihli ve 26823133 sayılı
yazısı.

Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğini ilgi (b) yazıları ile Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi
Günü etkinlikleri çerçevesinde, öğrencilerimizde millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek,
demokrasi bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik;
"Millet Olmak" temalı afiş ve slogan yarışması düzenleneceği belirtilmektedir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa,ilgi (a)
Yönerge'nin 5 inci maddesinin on birinci fıkrası hükümlerine ve yürürlükteki diğer tüm düzenlemelerde
belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimlerinin ilgili okul, ilçe millî
eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilerek derslerin aksatılmaması kaydıyla ve gönüllülük esasına
göre, ücretsiz olarak yapılması kaydıyla "Millet Olmak" temalı afiş ve slogan yarışması ile ilgili
şartname ve künye bildirim formu ekte gönderilmiş olup, yarışmanın ilçeniz resmi/özel lise ve dengi okul
müdürlüklerine duyurularak yarışmaya katılacak öğrencilerin afiş ve sloganlarını en geç 02 Temmuz
2021 tarihine kadar Ek-2 (Künye Bildirim) formu'na işlenerek dijital ortamda Müdürlüğümüz Destek
Hizmetler 3 (Kültür) bürosuna gönderilmesini rica ederim.

Adem KOCA
Vali a.
İl Millî Eğitim Müdürü
Ek : İlgi Yazı ve ekleri (4 sayfa)
Dağıtım :
-Tüm İlçe Kaymakamlıkları
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine)

Adres : Dumlupınar Mah.GMK Bulvarı
Telefon No : 0 (324) 329 14 81
E-Posta: kultur33@meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: ATİLA ŞİMŞEK ŞEF
Unvan : Bilgisayar İşletmeni
İnternet Adresi:
Faks:3243273518

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

8bd8-f65d-377e-8934-c02f

kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Sayı : E-16695475-310.01.01-26823133
Konu : ''Millet Olmak'' Temalı Afiş ve
Slogan Yarışması

21.06.2021

DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen
15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde, öğrencilerimizde millî birlik ve
beraberlik duygusunu güçlendirmek, demokrasi bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla
Müşavirliğimizce lise düzeyindeki öğrencilerimize yönelik “Millet Olmak” temalı afiş ve slogan
yarışması düzenlenmiş olup etkinliğe ilişkin teknik şartname ve künye bildirim formu ekte gönderilmiştir.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Ubeydullah YENER
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Ek:
- Afiş Şartnamesi (1 Sayfa)
- Slogan Yarışması Şartnamesi (1 Sayfa)
- Künye Bildirim Formu (1 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
- 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres : Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon No : 0 (312) 413 14 00
E-Posta: okan.orhon@meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bilgi:
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
- Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Okan ORHON
Unvan : Şef
İnternet Adresi: www.meb.gov.tr
Faks:3124186400

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

430a-9e21-3ae1-804e-b366

kodu ile teyit edilebilir.

AFİŞ ŞARTNAMESİ
Afişler, T.C. Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu'na aykırılık teşkil etmeyecek olup;
1- Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okullarının
hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katılacaktır.
2- Yarışmaya her katılımcı en çok 1 (bir) afiş çalışmasıyla katılabilir.
3- Eser, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı
veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir basılı yayında yer almamış özgün fikir ve
tasarımlar olacaktır.
4- Yapılacak afiş çalışmaları 35x50 cm ebadında olacaktır.
5- Afişlerin hazırlanmasında teknik sınırlama yoktur. Karakalem, sulu boya, kuru boya, guaj
boya, akrilik, yağlı boya, kolaj, bilgisayar ortamında grafik tasarım vb. olabilir.
6. Afiş, paspartu ve çerçeve yapılmadan okul yönetimine dijital ortamda veya elden teslim
edilecektir.
7- Eser üzerinde slogan, yazı vb. olmayacaktır.
8- Eserler, il bazında değerlendirmeye tabi tutulup her ilde birincilik alan eser, ilini ulusal
düzeyde temsil etmek üzere taratılarak Müşavirliğimize üst yazıyla beraber
basin@meb.gov.tr adresine dijital ortamda gönderilecektir.
9- Afiş çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi, adresi, imzası, vb. bilgi kesinlikle
bulunmayacaktır.
(Bu bilgiler EK-1 Formu’nda yer alan künye doğrultusunda doldurularak dijital ortamda il
müdürlüklerimize, oradan aynı şekilde basin@meb.gov.tr gönderilecektir.)
10-Afişler, en geç 05 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine okul
yönetimleri tarafından dijital ortamda iletilecektir.
11-İl müdürlüklerindeki değerlendirmenin ardından il birincisi seçilen afiş, il
müdürlüklerince en geç 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 17.00'ye kadar Müşavirliğimize
iletilecektir.
12- Dereceye giren eserler, 12 Temmuz 2021 tarihinde Müşavirliğimizce ilan edilerek 15
Temmuz günü çıkarılacak özel gazetede yayımlanacaktır.

SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Sloganlar T.C. Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu'na aykırılık teşkil etmeyecek
olup;
1- Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okullarının
hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katılacaktır.
2-Öğrenciler, en fazla 1 (bir) sloganla etkinliğe katılabilecektir.
3-Slogan metninde yer alacak sözcüklerin, Türkçe olmasına azami düzeyde özen
gösterilecektir. (Başta İngilizce olmak üzere dilimize yabancı dillerden geçen sözcüklerin
kullanılmaması hassasiyetimizdir.)

4-Sloganlar en az en fazla 10 (on) sözcükten oluşacaktır.
5- Sloganlar, “millî birlik ve demokrasi” konusunda farkındalık geliştirici içerikte olmalıdır.
6- Sloganlar, belirli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya ait olmayıp tamamen
özgün nitelikte olacaktır.
7- Sloganlar, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olup temel değerlerimizle örtüşmeli;
hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygular vb. içermemelidir.
8- Bir yerden, etkinlikten, yazılı veya görsel bir yayından tamamen ya da kısmen kopyalanan;
daha önce herhangi bir slogan yarışmasına katılan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
9- Sloganlar, en geç 05 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar EK-2 Formu’na işlenerek
okul yönetimleri tarafından il müdürlüklerine dijital ortamda iletilecektir.
10- İl müdürlüklerindeki değerlendirmenin ardından il birincisi seçilen slogan, il
müdürlüklerince en geç 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 17.00'ye kadar Müşavirliğimizin
basin@meb.gov.tr adresine (EK-2 Formundaki hâliyle) iletilecektir.
11- Dereceye giren eserler, 12 Temmuz 2021 tarihinde Müşavirliğimizce ilan edilerek 15
Temmuz günü çıkarılacak özel gazetede yayımlanacaktır.
(TELİF HAKKINA İLİŞKİN NOT: Yarışmada dereceye giren ve sergilenmek/yazılı-görsel
bir yayında kullanılmak amacıyla seçilen afiş ve sloganların baskı ve kopyaları MEB Basın ve
Halkla İlişkiler Müşavirliğinde kalacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği afişin/sloganın
kendisine ait olduğunu, alıntı olmadığını kabul ve beyan etmiş olur. Eseri ödül alan veya
sergilemeye/herhangi bir yayında kullanılmaya değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül ve her türlü
kazanımları geri alınır. Müşavirliğimiz, ödüle ya da sergilenmeye/herhangi bir yayında
kullanılmaya değer bulunan afişlerin/sloganların orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış
hâlini; seminer, tanıtım, konferans vb. faaliyetlerinde ve ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan
panoları vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel
medyada yayınlama hakkına sahiptir.
Yarışmaya katılan öğrencilerimiz, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.)

MEB BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
“15 TEMMUZ MİLLÎ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ”
SLOGAN YARIŞMASI KÜNYE BİLDİRİM FORMU (EK-II)

Eser Sahibinin (Öğrencinin ) Adı

Sınıfı
Yaşı
İl, ilçe, Okul Adı
Öğrencinin İletişim Bilgisi

Öğrenciye Rehberlik Eden Türk
Dili ve Edebiyatı (Varsa/Ya da
Diğer Branş) Öğretmeninin Adı
Öğretmeninin
İletişim Bilgisi
Okul Müdürünün Adı
Okul Müdürünün İletişim Bilgisi

SLOGAN METNİ

