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Sirketimtthiiyed oldutt DiinyaPostaBI五 」(UPU)tarafndan dtizenlenen 45.Uluslararam Mcktup
YazrnaYarttmasl oin
45 ya,Indaki kendinize bir mektup yazln'・ konusu sc91hnistr.
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Uluslararasl l燿 ektup Yazma Yarl,maslnln Kurallarl

Konu:
Diinya Posta Birliこ i(UPU)taraindan 45。

Uluslararasl Mcktup Yazma Yarl,masl i9in
Ya,lndaki Kendinize Bir R4ektup Yazln"konusu se9ilnli,tir.
1。

45

Ama9

Ulusiararasl Gen91er Mcktup Yazma Yarl,masinin amacl; gen91erin yazl yazma ve
du,uncelerini a91k,a ifade etme yetenettini geli,tirrnek,mektup yazma zevkle五
ve

ni te,vik etmek

l」 PU'nun temel gё revlerinden biri olan uluslararasl dostluk baこ larinl kuvvetlendirlnektir.

2.Katlllm
… 15 ya,ve altindaki gencler yarl,maya katllabilirler.
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3.Mektuplarin sunumu ve iceritti
a. Yeni ve daha ёnce yaylnlallmalnl,rnektuplar sunulacaktlr.

b. Mektuplar, mektup formunda yazllmahdlr ve bir mektupta ollnasl gereken tiim
unsurlarl ta,lmalldir(yer ve tarih,allcl adresi,nezaket ve selamlama kurallarl,
adayln imzasl)。

co Mektuplar yazlldlklarl dilde 800 kelimeyi ge9meyecektir(En az 500,en fazla 800
kelimeden olu,malldlr).

d. OЁ renciler mektup kaЁ ldinin arka sayfasina adinl,soyadinl,slnlflnl,dottum tarihini,
okul adl ve adresini,telefon numarasinl belirten bir etiket yapl,1lraCaktlr.
e. OBrencinin bir vesikallk fotoこ rafl mektuba zlmbalalllmadan eklenecektir。

i Okul midurliklerince,tim mektuplar ist yazl ve tutanak ile kurumumuza(PTT
Genel Miidiirliittii inSan Kaynaklarl Daire Ba,kanll言

1)gё nderilecektir.

go Ki,isel ba,vurular deこ erlendirilmeyecektir.

4.Telif IIakkE
Yarl,macllar, yarl,maya katllan mektuplarla ilgili olarak mektuplarin tesliminden itibaren
herhangi bir hak talep edemezler,iadesini isteyemezler.

ゝ4ektup sahibinin hakkl sakll kalllnak,artlyla mektubun tiinl imtiyazl yarl,mayl diizenleyen
SirkCtimize ai■ ir.Yarl,maya katllanlar bu,artl kabul etmi§ saylllr.

Odil alan mektuplar ile yaylmlarmaya uygun gё nlen tim mektuplar sirketimiz taraindan
bir kitap haline getirebilir.

5.Teslim sekli:
1l genelinde okullara duyuru yaplldlktan sonra mektuplar 19 Subat 2016 tarihine kadar okul
midurlukleri arac11lEl ile;

UPU Mektup Yazma Yarl,masI PTT Aos.Genel lⅦ ●dirl饉 言■ inSan Kaynaklarl Daire
Ba,kanilg1 06101 Ulusノ

ANKARA

adresine postayla gё nderilecektir。 1lan edilen son teslinl giiniinden sorlra gё nderilen inektuplar

yarl,maya dahil edilmeyecektir.

6.Yarl,ma Takvimi:
‐ Duyurularln Yapllmasl:
…Mektuplarin Son Teslim Tarihi:

…Komisyon call,malarl:

10 Kaslln 2015
22 subat 2016

Mart 2016

7.Konlisyon Olu,umu:
Deこ erlendirme,Genel lⅥ idurluttiimizden gё revlendirilecek personel ve Ankara Valilitti 11

ヽ
4illi

Ettitim｀ 4iidiirliittiiniin gё revlendirecetti iki

ёttretrnenden

yapllacaktlr.Konlisyon tiyeleri kendi aralarinda bir ba§

olu§ acak kornisyon taraflndan

kan se9er ve deEerlendilllle klstaslarinl

belirler.

8。

Detterlendirme ve Duyuru:

Yan,maya katllan mektuplar komisyon taraflndan deこ erlendirilir.Yarl,ma sonu91arl Genel
MiidiirliittiimilZヽ ヽ、v.ptt.2ov.tr adresli sitesinde ilan edilecektir。

〜〜

9。

Odiller:

Birincilik Odiilii:

4000(dё rtbin)TL.ve pul albiimii

lkincilik Odiilii:

3000(ii9bin)TL ve pul albiimii

09iinciiliik Odiilii:

2000(ikibin)TL ve pul albiimii

01kemizi temsil edecek mektup,Dinya Posta BirliЁ i Uluslararasl BurO taraflndan yapllacak
ёdiillcndirilecektir.
de::erlendillllede derecc aldl::l taktirde ayrica
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