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Fotoğraf
Doğum Yeri ve Yılı

Sınıfi ve Okul No.

Veli Adı Soyadı ve Telefon

İlılİlçesl/okulu

Okul Adres / Telefon

Eser Ödüıü Daıı

OkulMüdürü
Onay

iı,Erişiıı,ı

Milli Eğitim Bakanlığı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Tel : 0 312 2|2'76 52

Faks :0 3l2223 85 76

Web :dogın.ıneb.gov.tr
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BİLGİ ve BAŞVURU FORMLARI
l. Değer Öaulıı Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu

2. l]ser ÖOtilti Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu

TüRKiyE DEĞER önüı.ı-ıni
" Eser Ödü lü " Kategorisi

Aday Öğrenci Bilgi Forınu

TURKIYE DEGER ODULLER
,i

_
Aday Oğrencinin

Ödülü" Katesorisi Adav Öğrenci Bilsi Formu
Belgeyi Dolduran Oğretmenin

Adı Soyadı
okulu/sınıfı
Anne Adı
Baba Adı
veli Telefon
Veli Adres

Adı Soyadı
Branşı
Cep Tel
E- Posta
okul İli/İlçesi

Öğrencinin Aday Gösterilme Gerekçeleri (Öğrencinin Hikiyesi) - en fazla 5 sayfa

OkulMüdürü
Onay



Kısa Film Dalı Değerlendirme Kriterleri puan Derecesi

Derecelendirme En az |0 puan I En tazla 20 puan

1- Ilgili DeğeriFilm ile Ifade Edebilnıe Gücü

2- Filnı Çekim Tekniği ve Kalitesi

3- Filnıde Yaratıcılık ve Ozgüııliik

4- Filmde Duygu ve Etkileyicilik

5- Seçici Kurul Kanaati

ToPLAM

e. Karikatür Dalı

ı karikatürler ,A4 ya da A3 boyutlarında her tür kağıda serbest teknikle, siyah-beyaz veya

renkli olarak çizilebilir.

. Her öğrenci en çok l adet karikatür çalışınasıyla yarışınaya katılabilir.

. karikatürün özgün. herhangi bir yarışıııada ödü| a|ır-ıaıııış. ticarileşıııeıııiş vc

yayııılanman-ıış ol ı-ırası gerekmektedir.

. karikatür üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olıı-ıamalıdır. Eser 600dpi çözünürlükte

taraıııp sisteıııe yükleııecektir.

Karikatür Dalı Değerlendirme Kriterleri Puan derecesi(MAX: l00)

Derecelendirme En az l0 puan I Un t'azla 20 puan

l- İügili Değerleri Eserde İtade Edebilıne Gücü

2- Eserde Kullanılan Tekııiğin Uygunluğu

3- Karikatürde Ozgünlük

4- Karikatürde Görsel Uyuıır ve Görsel Oğeler

5- Seçici Kurul Kanaati

ToPLAM

l3



Şiir Dalı Değerlendirme Kriterleri puan Derecesi

Derecelendirme En az l0 puan I En tazla 20 puİn

l- lügiliDeğeri Şiir Ile İfade Edebiün-ıe Gıicti

2- Şiirde Kullandığı Dilin Uyguııluğu

3- Şiirde Yaratıcılık ve Ozgünlük

4- Şiirde Duygu ve Düşüııceyi Ifade Edebilme

5- Seçici Kurul Kanaati

ToPt.AM

c. Hikiye Dalı

. HikAye gerçek veya kurgu olabilir.

. Bilgisayar ortaınında "Times New Roman" yazı tipinde, 12 punto yazı boyutu. 1,5

satır arahğl ve A4 sayfa yapısında. Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olı-ııalı ve l0
sayfayı geçıneınel idir.

d. Kısa Film Dalı

. Filnıiı,ı süresi l0 dakikayı geçıııeıııelidir.

. Jenerikte. yöıletııleıı. senarist ve oyuncu biIgilerine yer verilınedir. Yarışmaya filın ekibı

adııra başvurulacalttır. Ekip en fazla beş öğrenciden oluşabilir.

. kazaııılaıı ödül, ekip arasında Değerler Eğitiıni Merkezi tarafıııdaıı eşit

payIaştırı [acaktır.

. Kısa fllınler, HD çözünlirlükte DVD/CD veya taşınabilir bellek ile gönderilıı-ıesi

gerekmektedir.

ı Dereceye giremeyen kısa filınler dalıil, yarışınaya başvuran tünı kısa filmlerin yayln ve

telif hakları DÖGM ile Ensar Vaktı Değerler EğitimiMerkezi'ne aittir.

l2

HikAye Dalı Değerlendirme Kriterleri puan Derecesi

Derecelendirme En az l0 ptıan I En I'azla 20 puan

l- Ilgili Değeri HikAye Ile İfade Edebilı-ne GücLi

2- HikAyede Dil ve Üslüp

3- Hikdyede Yaratıcılık ve Ozgtinlük

4- Hikdyede Duygu ve Düşünceyi lt'ade Edebilnıe

5- Seçici Kurul Kaııaati

ToPLAM



2. Eser Odülü Kategorisi

"Eser Ödtllti" kategorisinde "Cesaret" değeriııi eserleriyle itade eden öğreııciler aday gösteı-ilecektir.

Eser Ödtıltı Kategorisi Dalları:

a, Resim

b. Şiir

c. Hikdye

d. Kısa Fi[ın

e. karikatür

a. Resim Dalı

ı Resimler 35x50 cıır resiı-ıı kdğıdına. fon kAğıdı veya tuval üzerine kara kaleııı. kuru boya.

akrilik. yağlı boya. sı-ılı"ı lıoya veya pasteI bcıya kı.ıllanarak yapılabilır.

. Resiın |izerinde lıerl-ıangi bir yazı ve bilgi olınanıalıdır.

. Eserlerin zarar görıneınesi için resiınlerin katlanmadan sert rulo icerisine konularak

göııderilmesi gerekmektedi r.

ı Resmiıı arkasında öğrenci adı sol,adı. sııııfl, okulı.ı. ilçesi. ili ve iletişiın biIgileri (Adres,

telefbn ve e-mail) yer alınalıdır.

ı Resmiı,ı özgürı, herhaı,ıgi bir yarışmada ödül alınaınış, ticarileşnıeıniş ve yayııılanmamış

olnıası gereknıektedir.

b. Şiir Dalı

ı Şiirde ölçü serbesttir,

. Bilgisayar ortamında "Times New Roman" yazı tipinde, 12 punto yazı boYutu. 1,5

satır arahğı ve A4 sayf'a yapısıııda. Türkçe dil bilgisi kurallarına uyguıı olnıalı ve 4

sayfayı geçmeınel idi r.

ll

Resim Dah Değerlendirme Kriterleri puan derecesi

Derecelendirme En az l0 puan I En tazla 20 puan

l- İügili Değeri Eserde İtade Edebilıı,ıe Gücü

2- Eserde Kullanılan Tekniğin Uygunluğu

3- Resinıde Özgüıılük

4- Resimde Görsel Uyum ve Görsel Oğeler

5- Seçici Kurul Kanaati
,fOPLAM



YARIŞMA KATEGORİ ve DALLARI

1. "Lleğer Ödüıü" Kategorisi

Ortaokı,ıllar ve ortaöğretiın kurun-ılaı,ıı,ıda, tavır ve davrarıışlarıyla iyi bir insan olnıa yoluı,ıda rol

nıodel olan, "cesaret" değerini içselIeştiren. yaptığı çalışıııalar ve davranış|arla bu değeri yaşayan

öğrenciler öğretmen veya okul yöneticileri tarafından tespit edilecektir. Tespit edilen öğrencinin

neden seçildiği. ilgili değeri ne kadar içselleştirdiği, tavır ve davranışları yanında bı_ı konuda yaptığ!

pro.jeler ayrıntılı bir şekilde ekteki "Değer Ödtilti Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu"na

yazılınalıdır.

a. "Değer Ödülü" Kategorisinrle Aday Öğrencinin Tespiti

T|irkiye Değer Odülleri Yarışması'nın en değerli ödtiltidiir.

OkuI idaresi haşkanlığında. Okul Rehber Ögretmeni^ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğreımeni

ve Sınıf Relıbeı, Öğretıı-ıerı|eı,i yaptıkları değerleııdirıııeIer sonucuııcla okullarıııda "Değer

ÖOtllıl" kategorisinde "cesaret" değerinde tavır ve davraııışlarıyla bu ödüle layık gördükleri

öğrencileri tespit ederler.

"I)eğer Ödülü"ne aday gösterilirkeıı: öğı,eı,ıciırin "cesaret" değeri temasında aday gösterilıne

ı,ıedeni, bu değer ile ilgili örnek tutum ve davranışları. öğrenciyi diğer öğrencilerden ayırt eden

özellikleri, öğreııcideki bu değerin keııdisi ve çevresiııe yaıısııııaları ve öğreııciııiıı haberi

olnıadan öğretrlıeıılerin gözleıııiı,le yapılan faaliyetleri net bir biçinıde anlatan bir nıetiıı

l-ıazı rlaıııııal ıdır.

,.Değer Ödülü" kategorisinde "cesaret" değeri teı-ııası ile ilgili yazılı ıııetiı,ı ekteki "Değer

Öatlıi Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu" tıa uygun olarak en faz|a 5 sayf-a olacak

şekilde lıazırlanmalıdır. Yazıtipi Times New Roman ve yaz boyutu 12 punto olmalıdır.

a

a

b. "I)eğer Ödülü" Kategorisi Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme Kriterleri puan Derecesi

Derecelendirme En az l0 puan I en lazla 20 puan

l -Öğrenci nin Değer Kazanımına Katkısı

2-Değeri Davraııış Haline Getirmedeki lstikrarı

@leştirn-ıesi ve Bireysel Etkisi

4-tıeger kazaıı ı ı-ırı ııdaki Örnekl i k ve Top l uııısal E tk i si

5- Seçici Kıırul Kanaati

TOPLAM

l0



Bunıın için gereken yazışıı-ıaları yapılıak.

b, Ensar Vakfı Değerler Eğitiıni Merkezi işbirliği ile Türkiye Finali Seçici Kurulu'nu belırlemek

ve kurul üyeleri için gerekli ı-ı-ıakaıır orıaylarını alı-ııak.

c. SeÇici Kurul'da ve "Türkiye Değer Ödülleri" orgaı-ıizasyoı-ıunda görev alaıı ve final

Prograınında öğrenciye nezaret eden Milli Eğitiın Bakan|ığı personeline gerekli izinleri

Vermek.

d. Ttirkiye Finali organizasyonunda Jstanbııl'daki ortaokul ve ortaöğretiın kı_ırı.ıı-ıı|arında öğreniııı

gören 1,eterli sayıda öğrencinin prograrna katılınıını sağIaıııak,

9



g.

h.

Seçici Kurul değerleııdirınesi soııucuııda "Cesaret" değeı,i terırasında okulları tarafından aday

gösterilen öğrencilerden dereceye giren (1.2. ve 3.) ile "Eser ÖdUüll" kategorisiııde ilçe

derecesine giren öğreı-ıcileri ödüllendirı-ııek ve iyi öı,nekleriıı teşvik edilıııesi anıacıyla yerel

basında konunuı,ı yer a[ıııasını sağlamak.

Değer Öatilti kategorisinde ilçe birincisi seçilen ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin

Tiirkiye Fiı,ıali başvurusul-ıu ve değer hikdyesi yüklemesiııı en geç 25 Mayıs 2017 tarihine

kadar www.turkiyedegerodulleri.com web adresiııdeki kayıt forıı-ıı.ı |izeriııden yapıııak.

Eser Ödtilti kategorisinde Şiir, Hikfrı,c, Krırikotür dallarında ilçe birincisi seçilen ortaokul

ve ortaöğretim öğrencilerinin Türkiye Finali l,ıaşvurusunu ve eser yüklenıesini en geç 25

Mayıs 20l7 taı,ihine kadar www.turkiyedegerodulleri.com web adı,esindeki kayıt forınu

üzeriııden yapmak.

Eser Ödlllll kategorisi Resim ve I(ısa Filıı-ı dalın<ja ilçe birincisi seçilen ortaokul ve

ortaöğretirıı öğrencileriııiıı Ttirkiye Fiııali başvıırusunu www.turkiyedegerodulleri.com web

adresindeki kal,ıt fornıu üzerinden yapmak. Eserleri. en geç 25 Mayıs 20l7 tarihine kadar

Değerler Eğitinıi Merkezi, Süle u-nıunive Cuttılesi EI-Muru.f Sk. Nıı: ,] Futilı/İslunbıl adresine

kargolaınak.

İı ıuiııi Eğitim Müdürlüklerince yapılacak lşler

Yarışınaya. şartılarnede [-ıelirtilcn lıususlar doğrultusuııda tüın okullarııı katılnıasını teŞVik

etınek.

b. ilçe derecesiı-ıe gireıı öğreııcilerin ödülleııdirilınesine yardımcı olnıak ve iyi öı'neklerin teŞvik

edilmesi amacıyla yerel basında konunun yer almasını sağlatnak,

Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezince Yapılacak İşter

Türkiye Değer Ödtilleri projesiııiıı tiiııı duyı.ırı_ı doltiinıaıılarıı,ıı lıazırlayarak ÇalıŞııraları

yürütınek

Tlirkiye Fiı-ıati Seçici Kurul toplaı,ıtısını orgaııize etır-ıek,

Ödul törenine katılacak öğreı-ıciııiıı ve öğreııciye refakat edecek olan velilerinin (birinci derece

yakınlığa salıip 2 kişi) yol ve koııaklaıııa masraflarlııı karşılaıııak.

ÖdUl Toreni'nin tüın organizasyonunu yapınak ve bu oı,ganizasyonda oılaya çıkan masrafları

karşı laıııak.

Dereceye gireıı öğreııcileriı,ı ve "Değer Oılilll" dalıı,ıda katkı sağlaYaıı öğretrııeııleı'iıı

ödül l erini hazırlaıııak.

Milli Eğitim Bakantığınca Yapı|acak İşler

yarışmaya, şaılnamede beliıtilen hususlara uygun olan tünı okulların katılıırıını teŞvik etmek,

3.

a.

4.

b.

c.

5.

a.

d.



vARIşMA işı,uviş ve işı-nuı-RRi

l. Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşler

a. Türkiye Değeı,ÖdUlüeri ile ilgi li duyuruları, şartııaıııeyi ve görselleri öğretıııeır ve öğreııcilere

duyurmak.

b. Okuldaki onı-ır kurulı.ı başta olnıak üzere. din kliltürli ve al-ılak bilgisi. rehber öğretrııen ve tünl

sınıf ı,elıber öğretnıenlerini "Değer Ödülü" seçiıı,ıi kriterleriyle ilgili bilgilendirmek,

c. Eser ve Değer Öatilti kategorisinde okul genelindeki tüın başvurular için

www.turkiyedegerodu|leri.com adresiııdeki öıı kayıt formunu en geç 12 Mayıs 2017 tarihine

kadar doldurmak. (Ön kayıt forııırı doldurı.ılmaksızın ilçe seçici kuruluna yapılan başvurular

dikkate alı nnıayacaktı r. )

d. "Eser Ödülü" kategorilerinde birden fazla katılıın vaı,sa okul seçici kurulu rııaharetiyle en geç

14 Mayıs 20l7 tarihine kadar her bir da|da sadeçe birer adayın belirleıınıesini sağlamak.

e. "Değer Ödülü" kategorisinde aday gösterilen birdeı-ı fhzla öğrenci varsa. okul seçici kuruIu

maharetiyle en geç 14 Mayıs 2017 tarihine kadar sadece bir öğreı-ıciııin tespit edilnresini

sağ[amak.

f. Okulda dereceye giren öğrencilerin diğer öğrencilere ro| ıııodel olabilıııeleri ve okulda değer

tarkındalığı oluşturmak anıacıvla «ıkrıl inık6nları dihilinde okul dergisi. duvar gazetesi, yerel

basın vb. ortaınlarda yer alı-ııalarını ve ödü|Iendiri|ıı-ıelerini sağlanıak.

g. Okul seçici kurulu taraflııdaıı eser ve değer ödülü dallarında biriııci olaıı öğreııcilerin

fbrınlannı ve eserlerini 17 Mayıs 2017 tariIıine kadar İlçe Milli Eğitiın Müdürltiğü'ne

ulaştırmak.

2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşler

a. Yaı.ışnıaya. şartııaı-ııede belirtileı,ı l,ıusı.ısIara uygı.ıı-ı oIan tün-ı okı,ıllaı'ııı katılı'ı'ıasıı'ıı teŞvik etnıek.

Bu konrıda resıııi yazı ve görselleri ol<ullara duyıırııralt.

b.

c.

okul müdürleri ile yapılan toplantılarda "Türkiye Deger ÖdUlleri" pro.jesini gündem yapmak.

okullarııı, yartşma takvimiııe göre Ilçe Milli Eğitinı Müdürlükleriııe başvurularını Yaparak

yarışmaya katı lım I arıııı sağlaı,ııak.

okullardan geleıı eserleı,le ilgili bir şube nıüclürüıı|iıı l<oor<Jiııasyoııunda "İlçe SeÇici Kurulu"

oluştı,ırmak. (Seçici Kurı.ıl Üyeleri, Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafındaıı. ilçede değerler

eğitinıi çalışııralarına katkı sağlayan ve gerekli şartları taşıyan öğretrııenlerden seçilıııelidir.)

iıgiıı şube müdürlerinin yarışmalardan önce Seçici Kurul ile bilgilendirme toplantısı

yapmaları, (Yarışnıa ile ilgili gereken evrakın takibinden. iş ve işleınlerin yürütülıııesinden.

lıer türlü ihtiyacıır temiıı edilınesindeıı yarışmanıı] yapıldığı ilçeııin, ilgili şube müdürü

soruınludur.)

18-23 Mayıs 20l7 tarihleri arasında İlçe Seçici Kuru|ı-ınu toplamak.

d.

e.



Türl<iye Finali Ödıilleri

Eser Odülü Kategorisi
"Şiir. Hikdye. Kısa Filın, Resim ve Karikatür" dallarında ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde

Türkiye Birincilerine

6000 TL Ensar Bursu*

Değer ÖOlilli Kategorisinde Türkiyc l.,2., J.'sü olan öğrencileri aday gösteren
öğretmen veyı olıul yöneticisi ödülü

4000 TL Teşvik Öaulıı

*Ensar Bursu q,lık perb,oılurla 2()17-2018 cğitinı-ögı,clinı 1ılınclun iıiburen E.r-lül-Huzirun uı,larını
kcıpscıl,cıçalt şekilde l0 eşit laksitle öğrenciııin vey61 1,,gli5itlin hescıbına 1,cıtırılcıccıklır.

Değer Öatilti Kategorisi
Ortaokul ve Ortaöğretinı Düzeyiı-ıde

Türkiye Birincilerine Türkiye Ikincilerine Türkiye fIçüncülerine

6000TL Ensar Bursu* 5000l'L Ensar Bursu* 4000]'L Ensar Bursu*



Seçici Kurullar

Not: Seçici Kurul değerlendirne kriterleri ekte verilıııiştir.

Okul Seçici Kurulu

En az 3 kişi Değer Ödülti: Rehber öğretn-ıen, Din Külttiriive
Ahlak Bilgisi öğretmeni ve bir branş öğretıneni

Her dalda en

az 3 kişi

Eser Ödülü Seçici Kurulu: Şiir. Hikdve dalı
d.eğerl end i rınes i nde Türkçe/Türk Di l i ve Edebiyatı
Ögretıııeni. Resim ve Karikatür dalında Görsel
Sanatlar. Teknolo.ji Tasarım öğretmenleri. Kısa Film
dalında Bilişiın Teknolojileri ve bu dalda çalışınalar
yapan branş öğretmenleri yer alır. Ayrıca bu
branşların dışıı,ıda okul yönetiminin uygun göreceği
öğretınenler de Seçici Kurul'da yer alabilir.

Ilçe Seçici Kurulu

En az 3 kişi Değer Örltllli: Rel-ıber ijğretıııerı. Din Kiiltürl'i ve
Ahlak Bilgisi öğretmeni ve bir braıış öğretıneııi

Her dalda en

az 3 kişi

Eser ÖdüIü Secici Kurulu: Şiir. Hikdye dalı
değerlendirmesinde Türkçe/Türk Diii ve Edebiyatı
Oğretmeni. Resin,ı ve Karikatür dalılıda Görsel
Saı,ıatlar, Teknolo.ji Tasarııı öğretıı,ıeııleri. Kısa Filııı
dalında Bilişiın Teknolo"jileri ve bu dalda çalışmalar
yapan branş öğretmeııleri yer alır.
Ayrıca bu braı-ışlar dışında "Eser ÖdıilU" dallarıyla
ilgili farklı braıışIardarı ilgili öğretıneııler de Seçici
KuruI tiyeliğiııe ddlıil edilebilir.

Türkiye FinaliSeçici Kurulu
Milli Eğitin,ı Bakan|ığı Din Öğretimi Genel
Müdiirltiğti ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi
Merkezi'nin koordinasyonu ile Türkiye Finali Seçici
Kurul u ol ıışturulacaktır.



Yarrşnıa Takvinri

Yarışma şaıtnamesinin ve gerekli duyuruların Bakaıılık
tarafıı,ıdan üst yazı ile Milli Eğitiııı MüdürIül<leı,ine bildirilıııesi
ve okul l ara duyurı-ıl ıııası

20 Mari20|7

Her kategori de oklıl I arda çal ı şıııal arı ıı baş l atı l ı,ııası. duyuru, atiş
ve bi l gi l endi rıııe broşürleriı-ı in dağı tı ı-ıı ı

20 Mart2017

Yarışıı-ıaya katı lacak öğrenci ler içi n
www.tu rkiyedegerodu lleri.com adrcs i ı,ıdeı-ı oıı l i ııe kay ıt ve
başvı,ırı"ı sı.iresi

2] Mart 20|1- l2 Mayıs 20l7

Okııl Seçici Ki"ırı-ılu tarafındaır kategorilere göre okuI
birincilerinin belirlenmesi ve oı,ıline başı,uru fbrınuı-ıuıı
doldurulnıası için son tarih

l4 Mayıs 20l 7

Okulların Ilçe Milli Eğitim Müd|irltiklerine yarışn-ıa için son
başvuru tarihi

l 7 Mayıs 20l 7

İlçe Milli Eğitiın Müdürlüklerinde Seçici Kurulların kurulınası
her kategoride i lçe bi rinci lerini n seçi | ıııesi

l 8 - 23 Mayıs 20l 7

Eser ve değer ödülü kategorilerinde ilçe birincisi seçileıı öğreııci
eserlerinin www.turkiyedegerodulleri.com adresiııe llçe Milli
Eğitinı Müdürlükleri taraflndaıı yükleıın-ıesi için soı-ı tarih.
(Şiir, Hikaye ve Değer ÖOtllli ınetinleri doğrı.ıdan
karikatürler ise taranarak sisteı-ııe vültlenecektir. )

25 Mayıs 20l7

Resim kategorisindeki eserlerin asılları iIe kısa filiııı|eriıı di.|ital

ortamda kargo yoluyla Ilçe Milli Eğitinı MüdürIükleri tarafıı,ıdan

Değerler Eğitin-ıi Merkezi'ne gönderilmesi için son taril,ı.

25 Mayıs 20l7

Türkiye Finali Değerlendirmeleriniıı yapılıııası ve Türkiye
Derecelerinin belirlenmesi

l Haziran-3l Ağııstos 20l7

Türkiye Finali ve Ödul Toreııi 22 [-.kiıı,ı ]0l7
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YARIŞMA HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Amaç

Öğrencileriınizde ve topluı-ııda ahlaki değeı,ler yönüı-ıden farkındalıl< oluşturnıak. topluıııa vc l<işiye

Yararlı olacak temel değerleri güııdeıne getirerek öğrencilerinıize duygu kazandırınak.

öğrencileriınizin sosyal ve duygusal gelişimini destekleınek. evrensel, ırıilli ve manevi değerlere salıip

olmanın kiŞinin kendisiyle barışık, mutlu ve başarılı bir karakter kazandırdığını fark ettirmek. "Değer

Ödülü" kategorisinde başarılı olan öğrencileı,in rol nıodel iılınalarını sağlaınak.

Dayanak

l739 saYılı MiIti Eğitim Tenıel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Egitim ve Ilköğretinı

Kuruınları Yönetıneliği 52. ınaddesi. Ortaöğretim Kuruıııları Yönetneliği 5.,7. ve 8. nıaddeleri, l8.

Milli Eğitim Şurası Tavsiye Kararı ve Milli Eğitiın Bakanlığı ile E,nsar Vakfl arasında 03/l l12014

tarihinde iınzalanan Türkiye Deger ÖdUlleri Protokolü.

Kapsam

Özel ve resı-ııi ilköğretim kurumlarınııı ortaokııl 5.6,7,8. r,e ortaöğretiı-ıı kı-ırumlaı,ının 9, 10, l1.12. sınıf

öğrencileri ve bu okullardaki hazırlık sınıfları.

Konu

Ttirkiye Deger Ödtilleri'ııiıı 2016-2017 eğitinı- öğretiııı yılı içiıı teına "Cesaret'^ değeridir.

Katı|ım Şartları

Türkiye'deki resmi ve özel tün,ı ortaokul ve orta öğretiııı kurunılarıı,ıııı herhangi bir sınıtlnda devamlı

öğrenci olıııak.

Yarışma Kategorileri

l. Türkiye Deger Ödtılleri "Değer ÖOıiltı" kategorisi

2. Türkiye Değer Ödiillerl "Eser Ödulti" kategorisi

Dereceye Giren Öğrencilerin Belirlenmesi

Türkiye Değer Ödülleri yarışması Türkiye finali dereçeleri Türkiye Finali Seçici Kurulu tarafından

belirlenecek olup, itirazlar kabul edilmeyecektir..

Yayın ve Telif

Dereceye girıııeyen eserler ı.lalıil. yarışı,ııaya [-ıaşvuran tüm eserlerin yayın ve telif hakları F.ıısar Vakfl

Değerler Eğitiıni Merkezi'ııe aittir.
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YARIŞMA ŞARTNAMESİ

TEMA nEĞpn:

*CESARET"

20l6-2017



*§H[*ııffişry

Türkiye Değer Ödülleri
Nedir?

Türkiye Değeı- Ödıllerl; MilIi Eğilim

öğrencilerin örnek davranışlarını ve
değerli eserlerini toplumla paylaşma

çabasıdı r,

Cesareu korku, endişe ve zorluk
karşısında zihinsel ve ahlaki olatak

ayaka kalma gücüdüı: lnsan
zorluklan karşı ayakta kalnıa

8ücünü , kendi derin]iklerinden,
hissettiği korkuyla baş edebilnıe
motivasyonundan, dini inanç ve

\ \ 1 D"ğ"j Ödülu Kategorisi
' { ' Dege. Odülü Kategorısinde

öğrenci doğrudan başvuru

)apamaz; öğretmeni veya okuI
yöneticisi taıafından öğrencınin

cesaret değeri kapsamındaki
davraııışları veya /aşantısı

kaleme aIınarak öğrenci aday

Son Başvuru
Ne Zaman?

Son başvuru tarihi
12 Mayıs 2O17 Cuma

günüdüı:

b Okul n-ıüd ijrlükleri aracılığıyla
wwwturkiyedegerodulleri.com
adresıııden ön kayıt fornıu dolduruluı.

P Eser/değer hikayesi okul idaresıne

teslim edilir,

Eser ödülü kategorisi ; öğrenciııin

şiiı, hikiye, resim, karikatüı, kısa

ilnı dallarıııda "Cesaret" ceğc.,ni
ozgün hiı şekilde anlatmasıdııı

Oğrenci hazıdacJığı eseriyle
konuyla ilgili öğreümenı veya rıiıııl

ic,r.esine başvuru yaoacaktır,

./. \ www.turkivedeoerodutleri.com\X/. www.tu rk iyede gerodu tteri.com 1§)

üü,li:i*:;;ili ryş

2, Eser Odülü Kategorisi

ö"-şş

Başvurular Nasıl Yapılır?



öoüı-ı_en
Değer Ödulu Derecelerine*

Türkiye Birinci|erine; 6000 TL

Türkiye lkincilerine; 5000TL
Ensar Bursu**

Türklye Üçüncülerine; 4OOOTL

rünxivr
nrĞrR önüuırni

Değer Ödlllü kategorisinde Türkiye Derecesi elde
eden öğrenciyi aday gösteren öğretmene veya okul

yöneticisine 4000TL teşvik ödülü verilecekcir.

*Ensar Bursu aylık periyotlarla 2017-2O]B eğitim-öğretim
yılında Eyltil-Hazıran aylarını kapsayacak şekilde '1O eşit
taksitle öğrenci ııin veya velisi ni n hesabına yatı rılacaktı r.

i * Onaokul ve lise düzeyleri için tüm dereceler ayfl ayrı

belirle nmektedir.
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iı-erişiıı
Adres

Tel
Faks
Web

E-Posta
Twitter
Facebook

: Değerler Eğicimi Merkezi, 5üleymaniye Cad.

Elmaruf Sok.No:3 Fatlh l ISTANBUL
: (0212) 5l2 19 88 - 51219 89 - 51219 90

: (0212) 51219 91

ı www.tu rkiyedegerod ullerl.com

www.dem.org.tr
: info@dem.org.tr
: @degerodu|leri - @demkurumsal
: Türkıye Değer Ödüllerı

Aa,ensar
vakfı

\ü**

cesaret*
www.tu rk İyede g e ro d u 1le rİ.com

SON BAŞVURU
12 MAY|S 2017

*DEĞER öoüı.ı.şni
Tema Değeri Yansltan
Oğrenci Davranış[arı.

-ESER ÖDÜLLERİ
Resim, Siir, Hikaye,
l(aril<atür, l(ısa Fi[m.

--
, \ 

'r.. 
Odülü Kategorisi her bır eser
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cesaret*
www.tu rkiyede gerod u t teri.corn

SON BASVURU,
12 MAY|S 2017

ogĞrn öoüı-ııni
*Tema Değeri Yansıtan
0ğrenci Davranıstarı.

rsrn öoüııEni
'Resim, Siir, Hil<aye,
l(arikatür, l(ısa Film.

\W**
Değcrler Eğiüini M8rhoıı
[.]üjnü]a, f(İ" V;lJ|"j{§ ı:dffitiölı

xüı_rün DAiRE BAşKANLıĞı.xüırüREL ETKiNLixı_şR ıvıüoünı_üĞü
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Sayı : 52532194-300-E. 3735220
Koııu : Türkiye DeğerÖdıiüleri

T.C.
ıı iı-ıİ pĞiriııı BAKAN LIĞI

Din Ögretimi Gencl Mücltirlüğı-i

VALiLİGiNE
(il MiIli Eğitiın Müdiiı.liiği.i)

BireY, toPluırr, ııııllet ve insanlık açısıırdan yardıırrlaşırra, «iayanışırra, ınisafirperverlık,
vatanseverlik, doğrı-ıluk, adalet, iyilik. çalışkanlık, cesarct, diinistlıik, sevgi, saygı, duyarlılık,
soruıı-ı[ulıık ve PaYIaşıııa gİbİ değerlerİn çiık biiyük önerıı taşıdığı bı|jnen bir gerçcktiı-. Söz konusu
değerler, bireYsel ve topluıısal yaşaırıda karşılaşılan sorrıı-ılar için bir çare ııiteliğinde olmakla birlikte
huzurlu ve yaşanabilir bir dünyanın kurı.ılabilınesinde teınel yapı taşları olarak da öne çıkınaktadır.

Eğitim sisteınimiz, bir taraftan öğ,encilerimızi çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutuınlarla
donatarak geleceğe hazırlaı-ı,ıakta diğer taraftarı onIara miIIi, ıı-ıanevi, ahI6ki, küItüre|, iırsani ve
cvrenseI değer|eri kazaırdırarak ülkeıııiz ve insaırlık için fayclalı bireyler, iyi insanlar olarak
YetiŞıı-ıelerini sağlan-ıaktadır. Bu aıı,ıaçla öğrctiın prograı-ııları, dcrs kıtapları ve eğitiın ortaıxları
hazırlanmakta ve çeş itl i eğitiın faaliyetl eri hay ata geçiri lnrekteri i r.

Bu kaPsamda Bakanlığıınız, E,nsar Vakfı ile işbirliği içerisinde cicğer|erimiziı-ı yaşatılması,
öğrencilerimizle buluşturulması, okullarıırıızdan başlaı-rıak iizere tüı,ır toplum ve insanlığa yayı|ınası
aırıacıyla gcrçekleştirdiği "Türkiyc Dcgı,r Ödtlleri" projesinin bu yıl altıncısını gerçekleştirecektır.

Bu bağlamda, ekte göndcrilcı-ı Tiirkiyc Deger Ödlillcri Şartnan-ıesi, afiş vc broşi.irünün iliniz
d6hilindeki bütüır resmi/tizcl cırtaokul vc iıııaı-ıı hatip iırtaokulları iIe lıtitüı-ı resıı-ıi/özcl oılaöğretiııı
ktıruı-ıılarına duyurulması,yarışma ile ilgili iş vc işleıııleriıı şartııaı-ııe çerçcvesiııdc illilçc n-ıilli eğitiı-ı-ı
müdürlül<lcı'i din öğretiııı biriınlerince ytirtitülıı,ıesi husustıııda gercğinı riça cdcriın.

Yusuf BUYÜK
Bakan a.

Müsteşar Yardı ı,ı-ıcısı

Ek:

l ) Türkiye
2) Afiş
3) Broşür

Dağıtıın:

Gereği:

B Planı

Dcğer Odüllcri Şartnaıııcsi

Bilgi:
Terı-ıcl Eğitiın Gencl Mücl|irlı-iğüı-ıc

Ortaöğrctiın Genel MLidürlüğünc

Mesleki ve TeknikEğitim Genel M|idürlliğüne
Özcl Ögretim Kuruıııları Gerıel Müdürltiğüne
Özel Eğitinı ve Rehbcrlik Hizınetleri Gcnel Müdürlüğünc

.\dı,es: ]lli:.f] I3eşeı,ler Kaırrpiisii F I}lok Beşeı teıi ANKAI{A
|:.lcktrıınik Ağ:
|:.-ptısta : «l<ı gııı. e gi ti ın(li)11 ç$. !ııı. tı,

2|.03.2017

Ayrıııtılı t-ıilgi için: Alııııct I'(.)[,.A'I- i!{illi iığt, t,zııı
l'cl: 0.1 l2 4l] :]5 26

Fııks:

Yrıl
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Sayı : 73383l03-300-E.387 l961
Konu : Türkiye Değer Ödtilleri

T,C.
Muş vALiı_iĞi

il viııi F.ğitiın Mıidıirli.iğti

23.03.20|7

KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitiın Miidürlüğü )

ııÜ»Lını-ÜGLrNE

Bakanlığınrız Din Öğretiı-ı-ıi Geııel Müdürlüğiinün, 21.03.20l7 tarih ve 3735220
sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.

İ|gi yazı gereği; Bakanlığıınız, Ensar Vakfı ile işbirliği içerisinde değerleriınizin yaşatılınası,
öğrencilerimizle buluşturulması, okullanrııızdaıı başlaı,ırak üzere tüıır toplum ve insanlığa yayılması
aınacıyla gerçekleştirdiği "Tiirkiye Değer Ödtitüeri" projesınin bu yıl altıncısını gerçekleştirecektir.

Ttirkiye Değer Ödtiüleri Şartııaıııesi Tıim Okul Mi.idürlüklerindc eğitim gören öğrencilere
duyurrılması vc belirtilen şaftname doğnıltusundaki İş vc Işleınleriıı yapılınası Eserlerin en geç l0
Mayıs 20l7 tarihiııe kadar Müdürlüğüıııüz Diı-ı öğretilııi Hızmetleri Şubesinc gönderilıı-ıe si lıususunda;

Gereğinirica ederim.

Sebahattin EKE
Vali a.

Milli Eğitinı Müdtir V.

EKİ:
i|gi yazı

DAĞITIM:
İ lçe Kayılıakamlıkları
Tüıı OkulMüdürlükleri ( İlkokul Ortaokul ve Liseler)



Sayı : 3673968 l -300-E.3980704

Konı"ı: Türkiye Değer Ödtilleri

T.C
BULANlK KAyMAKaııııĞı

İlçe Milli Eğitiı"ıı Müdürlüğü

24.03.20|7

ıı,ıününı-üĞtrNg
BULANIK

İl lı,{illl Eğitim Müdıirlüğüııüıı, 23.03.2017 tarih ve 387l 96l sayılı yazısı ekte

gönderilmiştir.
İlgi yazı gereği; Bakanlığıınız, Ensar Vakfı ile işbirliği içerisinde değerlerimizin yaşatılırrası,

öğrenciIerin-ıizle bıılııştııru|ıııası, okı-ıllarıı-ııızdaıı başlıııııak üzere tüıır toplunı ve iıısaı-ılığa yayılnıası
aıııacıyla gcrçekleştirdiği "Türkiyc Dcğcr Ödüllcri" proje sinin bu yıl altıncısını gerçekleştirecektir.

Ttirkiyc Değeı, Ödtiülcri Şartnanıcsi T|iı-ı,ı Ol<ul Miidiirlüklcriııdc eğitiın görcıı öğrencilere
duyurulması ve beliıtilen şartnane cioğrııltusundaki İş ve İşleırrlerin yapılııası E,serlerin eı-ı geç 5

Mayıs 20l7 tarilrine kadar Müdürliiğüınüz Din öğretimi Hizınetleri Şubesine gönderilırresi l-ıusı"ısunda;

Gereğini rica ederim.

Dcııiz EDİP
ilçe Milli Eğitim Müdürü

EK:
İlgi Yazı ve Ekleri

Dağtıtım:

ılk/ortaokul ve Liseler

1-Iıslanı: Catl,
l9500 t}ıılıııııki Ml JŞ

I'cl : ()436]l l 2025 Fax: ()4.16 3l l 2525 t}iigi Edinnıc F.INAt-


