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 “COVID 19’DAN UZAK EVDE YAZ ZONGULDAK” SLOGANLI ZONGULDAK İLİ 

ORTAOKULLAR ARASI ONLİNE MEKTUP, LİSELER ARASI ONLİNE HİKÂYE 
YARIŞMASI REHBERİ  

 

 

 

1. ONLİNE MEKTUP, ONLİNE HİKÂYE  YARIŞMASININ KONUSU:  

       “Kovid-19’dan Uzak, Evde Yaz Zonguldak”  Sloganlı Ortaokullar Arası mektup, liseler arası hikâye 
yarışması; “Kovid-19 Pandemisi ve İnsanlar Üzerindeki Etkisi”  konusunu içermektedir.  

 

1. ONLİNE MEKTUP, ONLİNE HİKÂYE YARIŞMASININ AMACI:  

      Bu yarışmanın amacı; Aralık 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi 
altına alıp pandemi haline gelen Kovid-19’a karşı duyarlılığı arttırmak, gün gün alınan tedbirlere 
zamanında ve doğru bir şekilde katılımı sağlamak adına şehrimizin dikkatini çekmek, bu pandemi 
sürecinde yazmaya yetenekli öğrencilerimizin yaşadıklarını, hissettiklerini ortaokullarda mektup ile dile 
getirmeye, liselerde hikaye edebi türü ile anlatarak paylaşmaya imkan sağlamak, Zonguldak İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-GE Birimi olarak bu pandemi sürecinin faydalı ve sağlıklı bir şekilde atlatılmasına katkı 
sağlamaktır.   

 

2. YARIŞMANIN KAPSAMI (UYGULANACAĞI OKUL/KURUM/İLÇE):  

 

       Zonguldak Merkez ve ilçelerde eğitim öğretim yapan tüm Resmi ve Özel Ortaokul- Liseleri kapsamaktadır. 

 

3. YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ:  

      Zonguldak Merkez ve ilçelerde eğitim öğretim yapan tüm Resmi ve Özel Ortaokul ve Liselerde öğrenim gören 
gönüllü öğrencilerdir.  

 

4. YARIŞMANIN YASAL DAYANAKLARI:  

 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 42,  

 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 2, 5, 6, 9, 17, 26, 28  

 05.01.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,  

 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği  
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5. YARIŞMANIN HEDEFLERİ:  

 
 Yarışmaya Zonguldak İlinde öğrenim gören tüm resmi ve özel ortaokul ve lise öğrencilerinin 
gönüllülük esasına dayalı olarak katılımlarının sağlanması; 

 İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve paylaşılması; 

 Yazma kabiliyeti olan gençlerin fark edilerek ortaya çıkarılması, desteklenmesi, 
cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi; 

 Öğrencilerimizin de sosyal olaylara duyarlı olmalarının sağlanması,  

 Zonguldak İlinde yaşayan velilerin ve halkın da bilincin güçlenmesine destek olunması. 

6. YARIŞMANIN KAZANIMLARI (ÇIKTILARI):  

 

 Yarışmayı ilimizin tümüne yaygınlaştırmak,  

 Günümüzde yok olmaya yüz tutan, aslında iletişimin samimi bir dili olan mektup edebi türünü 
ortaokul öğrencilerine sevdirmek,  

 Gerçek ve kurgunun iç içe aktarıldığı hikâye edebi türünü lise öğrencilerine sevdirmek 

 Bu alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilere fırsat vermek 

 Günümüz teknolojisini verimli kullanarak online bir paylaşım ortamı oluşturmak  

 Öğrencilerimizin, ders kitapları dışında başka kitapları okumasını ve incelemesini sağlamak,  

 Çevresinde olup bitenlerin farkına varıp, kendi dünyasında yorumlamalarına imkân vermek, 

 Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilmelerine 
katkı sunmak  

 Sorumluluk alıp sonuçlandırabilmek 

 Profesyonel ya da hobi yazarlık  aşamasında öğrencilere zemin hazırlamak 

 

7. YARIŞMANIN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ:  

 

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 (Yeni Koronavirüs) salgını neden olduğu fiziksel ve ekonomik zararların 
yanı sıra milyonlarca insanın psikolojisini de olumsuz yönde etkiliyor. Çoğu kişide ortaya çıkan kaygı ve 
panik durumları neredeyse virüs kadar hızlı yayılıyor. Bu süreçte ve sonrasında ortaya çıkabilecek 
psikolojik etkileri en aza indirebilmek için bazı önlemler almak gerekiyor.#EvdeKalTürkiye sloganıyla evde 
kaliteli vakit geçirerek bu süreci değerlendirmek önemlidir. Küresel çapta yaşanan bu pandemi sonucunun 
kalıcı psikolojik sonuçlarını en aza indirmek için Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üzerine düşen 
görevi en faydalı bir şekilde yerine getirmiştir ve yerine de getirmektedir. Bu bağlamda Müdürlüğümüzün 
ortaokullarda online mektup, liselerde online hikaye yarışması ülkemizin bu pandemi sürecindeki en az 
sorun ve en az kayıp hedefine ulaşmasına katkı sağlayacaktır.   
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8.   YARIŞMANIN GEREKÇESİ:  

 Yarışmanın ortaya çıkış nedeninde de belirtildiği üzere Müdürlüğümüzün ortaokullarda online 
mektup, liselerde online hikaye yazma yarışması ülkemizin bu pandemi sürecindeki en az sorun 
ve en az kayıp hedefine ulaşmasına katkı sağlayacaktır.   

 Özgüveni yüksek, milletini, devletini ve insanlığı seven, sorunlarını şiddet diliyle değil, konuşarak 
çözebilen, araştıran, seçenekleri değerlendirip doğru kararlar verebilen gençler yetiştirmek 
hedefimizdir.  

 Ayrıca öğrencilerin boş zamanlarını eğitim, sanat, spor ve kültür alanlarında değerlendirmeleri de 
gençlerimizin gelecekleri açısından önem arz etmektedir.  

 Öğrencilerimizin pandemi sürecinde yaşadıklarıyla birlikte kendilerini iyi ifade etmeleri ve sosyal 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Zonguldak İlinde Ortaokullarda Online Mektup, Liselerde 
Online Hikâye Yarışması gerçekleştirilecektir.  

 

9. YARIŞMANIN ŞEKLİ: 

 

Ortaokullarda Online Mektup ve Liselerde Online Hikâye Yarışması Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji 
Geliştirme Bölümü AR-GE Birimi tarafından koordine edilen, Zonguldak İlini kapsayan bir yarışmadır. Yarışmada 
ortaokullardan yarışmaya katılan ve sınıfına bakılmaksızın dereceye giren 1. 2. ve 3.’lere, liselerden yarışmaya 
katılan ve sınıfına bakılmaksızın dereceye giren 1. 2. ve 3.’lere istedikleri üç kitap online siparişleri verilerek 
adrese teslim yöntemi ile hediye edilecektir. Ayrıca Müdürlüğümüz tarafından belgelendirileceklerdir. 
Müdürlüğümüz verilecek ödülleri arttırma/ azaltma, süreyi olağan durumlara göre değerlendirerek değiştirme, 
şartnamedeki maddeleri düzenleme hakkına sahiptir.  

 

10. “ONLİNE MEKTUP, ONLİNE HİKÂYE”  YARIŞMA PROJESİNİ DÜZENLEYEN KURUM  

                   Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü AR-GE Birimi 

 Adres: Meşrutiyet Mah. Gazipaşa Cad. Hükümet Konağı No.30 Kat.3 Zonguldak  

 Telefon: 0 372 280 67 00  

 Belgegeçer: 0 372 280 67 99  

 e-mail: arge67@meb.gov.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arge67@meb.gov.tr
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BİRİNCİ BÖLÜM 

11. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER:  

 

A- İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:  

 Yarışma Rehberinin hazırlanması,  

 Makam onayına sunulması, gerekli onayın alınması,  

 Mektup ve Hikâye İnceleme, Değerlendirme Komisyonunun Oluşturulması 

 Uygulamanın yürütülmesi, denetlenmesi,  

 Yarışmanın daha kolay duyurulması ve takip edilebilmesi amacıyla İl MEM AR-GE web sayfasında, 
sosyal medya hesaplarında yayınlanması, Yarışmanın Kapsamında belirtilen tüm okullara 
şartnamenin iletilmesi. 

 

B- İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER:  

 Yarışmanın tanıtımından, duyurulmasından, İlçe içinde yarışmanın sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesinden ve şartnameye göre hareket edilmesinden İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
sorumludur.  

 Duyurular, daha kolay takip edilebilmesi amacıyla İlçe MEM web sayfalarından ve sosyal medya 
hesaplarından ilan edilecektir.  

 

C- ORTAOKULLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER:  

 Okul Müdür ve yetkilileri tarafından yarışma ortaokul öğrencilerine duyurulacaktır. Duyurular, daha 
kolay takip edilebilmesi amacıyla okulların web sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından ilan 
edilecektir.  

 Ortaokul 5. 6. 7. Ve 8. Sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin gönüllülük esaslı yarışmaya katılımları 
sağlanacaktır. Yarışma süreci ve mektup yazımı genel kuralları doğrultusunda öğrencilerin varsa 
soruları cevaplanacaktır. 

 Öğrencilerin mektup yazma kuralına göre yazdıkları mektupların online olarak 
evdeyazzonguldak@gmail  adresine zamanında gönderilmesi sağlanacak, gerekli duyurular 
yapılacaktır. 

 

D- LİSELER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER:  

 Okul Müdür ve yetkilileri tarafından yarışma ortaokul öğrencilerine duyurulacaktır. Duyurular, daha 
kolay takip edilebilmesi amacıyla okulların web sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından ilan 
edilecektir.  

 Lise 9. 10. 11. Ve 12. Sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin gönüllülük esaslı yarışmaya katılımları 
sağlanacaktır. Yarışma süreci ve hikâye yazımı genel kuralları doğrultusunda öğrencilerin varsa 
soruları cevaplanacaktır. 

 Öğrencilerin hikâye yazma kuralına göre yazdıkları mektupların online olarak 
evdeyazzonguldak@gmail adresine zamanında gönderilmesi sağlanacak, gerekli duyurular 
yapılacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

12. “ONLİNE MEKTUP, ONLİNE HİKAYE #evdeyazzonguldak” YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI:  

 Yarışmaya Zonguldak İlinde öğrenim gören istisnasız tüm resmi ve özel ortaokul ve lise 
öğrencilerimiz gönüllülük esasına göre katılabilir.  

 Yarışmaya başvuru; ortaokul öğrencisi Covid 19 Pandemi Salgını Konusunda okuyucuya  veya 
Pandemiye vs. yazdığı mektubu, lise öğrencisi ise Covid 19 Pandemi Salgını Konusunda yazdığı 
hikâyeyi 04 Mayıs – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında evdeyazzonguldak@gmail.com email 
adresine online göndererek yapacaktır. 

 Yazılan eserler başka bir eserden alıntı, birebir kopya olmayacaktır. Milli ve manevi değerlere 
aykırılık oluşturacak ifadelere yer verilmeyecektir. Böyle bir durum tespit edildiğinde eser 
değerlendirme dışı tutulacak olup öğrencinin okuduğu okul idaresi bilgilendirilecektir.  

 Ortaokullar arası yazılacak mektuplar 2 (iki) sayfayı, liseler arası hikayeler ise 5 sayfayı  
geçmeyecek, bir sayfanın ½ ‘sinden az olmayacak şekilde Times New Roman (12)  yazı karakteri 
ile bilgisayar ortamında yazılacak, Word veya pdf dosyası olarak evdeyazzonguldak@gmail.com 
email adresine gönderilecektir.  

 Eserlerin komisyona zamanında ulaşamamasından yarışmacı sorumludur.  

 Yarışmaya eserin gönderme şekli işlem basamaklarına göre aşağıda belirtilmiştir.  

1. Yarışmacı eserinin yazımını bitirdikten sonra altına Adı soyadı, okulu, ilçesi olmayacak 
şekilde belirlediği “Rumuzunu” yazacak. (Kimliğini belli edecek herhangi bir bilgiyi eserinde 
belirtmeyecek.) 

2. Email gönderiminde;                                                                                                                                               

Kime: evdeyazzonguldak@gmail.com 

Konu: Mektup, Ortaokul, RUMUZ: ………………           (Ortaokul katılımcı öğrencileri için) 

Konu: Hikaye, Lise, RUMUZ: ………………           (Lise katılımcı öğrencileri için) 

3. Açıklama: Bu bölüme Yarışmacının Adı- Soyadı, T.C. Bilgisi, Okulu, Sınıfı, Nosu, Adresi, 
Telefon Numarası ve email adresi yazılacak. (Yanlış bilgilerden kaynaklanan aksaklıktan 
yarışmacı sorumludur.) 

4. Dosya Ekle (Konuda belirtilen bilgiler dosya adı olacak) 

5. Gönder 

 

 

 

 

 

mailto:evdeyazzonguldak@gmail.com
mailto:evdeyazzonguldak@gmail.com
mailto:evdeyazzonguldak@gmail.com
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13. YARIŞMA TAKVİMİ: 

Yarışma Duyurusunun Yapılması 04 Mayıs – 10 Mayıs 

Yarışmaya Eser Gönderme Süresi 04 Mayıs ( Saat 09.00’ da başlar )   

31 Mayıs (Saat 17.30’ da sona erer) 

Eserlerin Komisyon Tarafından İncelenmesi 01 Haziran – 07 Haziran 

Ödül ve Belgerin Derece Sahiplerine Ulaşması 08 Haziran – 12 Haziran  

 

 

YARIŞMADA DEĞERLENDİRME:  

 

YARIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ:  

Email yolu ile yarışmaya gönderilen eserler koordinatör tarafından ortaokul ve lise eserleri olarak tasnif 
edilecek, Eserin sahibinin kimlik bilgileri koordinatör tarafından muhafaza edilecek, mektuplar ortaokul eser 
değerlendirme komisyonuna, hikayeler ise lise eser değerlendirme komisyonuna online iletilecektir. 
Değerlendirmeler Watsapp grubuna dahil olan komisyon tarafından yapılacak. Derecelendirilen eserler 
koordinatör tarafından kimlik bilgileriyle birlikte raporlandırılıp İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı                           
Erdal YILMAZ’a sunulacaktır.   

 

 

14. YARIŞMADA ÖDÜLLENDİRME: 

 

Ödüllendirmeler; İl MilliEğitim AR-GE Birimi tarafından yarışmacı kimlik bilgilerine göre dereceye giren 
öğrencilerle iletişime geçilerek istenilen kitaplar online temin edilecek ve adrese teslim edilecektir. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü onaylı belgesi ise bir nüshası dereceye giren öğrenciye bir nüshası ise okul idaresine 
gönderilecektir. 

 

 

Size özgü ve yenilikçi anlatımlarınızı merakla bekliyor, Salgın sürecini hep birlikte sağlıkla 

geçireceğimize inanıyoruz.   COVID-19’dan Uzak   EvdeYazZonguldak  BAŞARILAR! 

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü AR-GE Birimi 


