
T.c.
YüKSEKöĞRETiM KURIJLU BAŞKANLIĞI

Genel seketerlik

Sayı
Konu

: 7 3 1 125'7'7 -010.07 .02-E .130

: Öykii Yanşması
02.01.2020

DAĞITIM YERLERINE

İlgi : Emniyet Genel Müdiirlüğünün 2 4.12.2019 tarihli ve 59'114804,206069 saylı yazısı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ilgide kayıtlı yazı

ile iiniversite öğrencilerine yönelik "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü

Yanşması" düenleneceği bildirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak bilgilerinizi ve gereğini arzJrica ederim.

Hatil ibrahim AYÇiÇEK
Gcnel sekreter yardımcrsı

Ek : Öykti Yanşması (5 sayfa)

Dağtım:

Gereği:

Tiim Üniversiteler(Kç)ne
Ttitn Üniversiteler(Posta)ne

Bilgi:

İçişleri Bakanlığına
(Emniyet Genel Müdtirlüğii)

Not: 50?0 sayIt Elekğonik imza Kanunu

Üniversitelcı Mah. 1600. Cad. No: l0 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 4? 59

Bilgi için;Emel ÖzEL
Uznan



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdilrlüğü

Sayı
Konu

: 1 5 | 44 6 l | -94287 - (22 l 6q l.go/9,l22-§gg g3iasft+ - 6 6
: öykü Yanşması lTt+- 2 ot.<J,g

4 \./|a2019

YüKSEKöĞRETİM KIrRULU BAŞKANLIĞINA

Gelcceğimizin teminatı olan gençlerimizin, u}uşhuucu ile mücadele alaıuda
bilgilcndirilınesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalığınrn anınlması amacıyla Emniyet Gcnel Müdllrlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığrmrz koordinesiıde "Uyuştrırucu Madde Kullaıımrıu
ÖııIeme Öykn Yarışması" düzaılcnecektir.

Yarşmaya ilişkin Bakanlık Makam Onay, Teknik Şaıtname ve Afiş Örneğ ehe sunulmuştur.

Taıafinızca da uygun gön mesi halinde, irnivenite öğencilerine yönclik yanşmanm

diizenleııebilmesi amacıyla; kurumunuz biirıyesinde gerekli olurun alııııııası v€ üniversitelere

duyunılması yönilnde:

Gereğini arz ederiın.

Naıkotik Suçlaıla Mücadele Daire Başkaru

l. Sınıf Emniyet Müdilrii

EKLER:
Ek-l) Baianlık Makamı Onayı (l sayfa)

Ek-2) Teknik Şartname (5 sayfa)
Ek-3) Afiş Ömeği (t sayfa)

Mşrüti}ğ Mıh. Konu. sokık No:40 çd*!,Iı/ANKARA
Tcl:(03l2)462 8055 Fsk§: (oJl2)a62 80 J9
.-posta: fu biın@.8m.gov,lr

Pöln M6urır
T.l.fon No: (03l2) 462 80 68
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1) KONU
Uyuşturucu madde kullanmını önleme öykü yanşması.

AMAÇ
Uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığ4 insan ilişkilerine ve topluma verdiği
olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle iiniversite gençliği arasında uyuşturucu
madde kullaıumrnı önlemek ve uyuşturucunun zararlanna dikkat çekmektir.

YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ

ı. Yürütme Birimi:

T.C. İçişleri Bakanlığ Erıriyet Genel Mildilrlüğü

b. Paydaş Birim:

Ytıkseköğeüm Kuıulu Başkanl,ğ (YÖK)

c. Destek Birimi ve Sekreterya

Naıkotik Suçlaıla Mücadele Daiıe Başkaıüığı, ruBİM Şube Müdiiılüğü

KATILM ŞARTI-ARI
ı. Öykiilerin teması; bğmlılık, uyuştuucrınrın insan ve toplum iizerindeki zararları

konulan çerçevesinde oluşnuulacaktır.

b. Eserlerde, uyuşturucu maddeyi özendiren, teşvik eden, kullanın hakkında detaylı
bilgi veren ifadeler kullaıulmayacakiır.

c. Yınşmıya kıtıLm sağlıyın tüm eserler;

. İmla kıırallanna uygun şekilde,

. A.4kağıdıebadında

. Word formatında Times New Roman karakteri kullanı|arak

. 12 punto büyüklüğtlnde,

ı sayfa kenaı boşluklan her yandan 2,5 cm boşluk,

ı Her satır arası 1,2 nk,

4)



5)

o En fazla 3000 kelime olacak şekilde hazırlanrp narkoyarisma@egm.gov.tr
veya oykuyarismasi@egm.gov.tr mail adresine gönderilecektir.

. Eser sahiplerinin Adı-Soyadı, TC kimlik numaı§ı, Telefon numarası ve
Üniversite bilgileri Öykü metninin ilk sayfasına yazılacailır.

ı Şartnamede bulunan katıhm formu eksiksiz ve ıslak imzalı bir şekilde
PK 155 YENiŞEHİR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
adresine fıziki olarak gönderilecektir. Fiziki olarak gönderilecek katılrm
formların tamamı PTT Şubeleri iDerinden gönderilmelidir. Katılım formu
gönderilmcyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Her i.iretici bir eser ile yanşmaya katılabilir, aynca birden fazla kişi tarafından

o(aklaşa ihetilen veya gönderilen eseı değerlendirmeye alınmayacai:trr.

e. Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tiizel kişilere ait isimlerin kullaıumıyla
ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

f. Yanşmaya iiniversite|erde öğrenim gören herkes katılabilir.

g. Başıuru yapılan eserlerin, mevzuattaki yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas

ve amaçlaıa aykınlık teşkil euneyecek şkilde hazırlaııması gerekmektediı. Bu

şekilde hazıılanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacalıiır,

h. Üretilen eser, katılrmcınn adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi,

iletişim bilgileri 1|e "Eserin, tüm haHarının bizzaı ıafartmca üretildiğini veya

kullanım haWarının larafımda oldufunıü, daha önce benzer niteliUi bir yarışmoya

kıılmadığını, özgün ve telif haHarının satılmamış olduğunu ıaahhüı ederim.

Yarqma şartnamesi tarafımca ohurunuş, telif haHarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat

Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. Içişleri Bakanlığ
Emniyet Genel Müdürlüğj - Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına
geçeceğini ve ıüm şarılan kabul ederim". ifadesinin bulunduğu, ıslak imzalı
katılım formu ile tarafımıza iletilecektir.

i. Katrlm formuna katılımcınrn bilgileri yazlacak ve kişi tarafından kendi el yazısı
ile ismi yazılarak imzalanacaktır. Katılım formunun imzalanması yanşma ile ilgili
şartnamenin tiim hiikümlerinin kabul edildiği anlamına gelınelıedir.

j. Usultlne uygun olalak doldurulmamış ve imzalanmarnrş katılım formlarına iüşkin
eser değerlendirilmeye alınmayacaktır,

k Yanşmaya katılım ücretsizdir.

ESER DEĞERLENDİRME ı«İrnnıpnİ
a. Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği.

b. Üslup (Anlaşılabilir bir anlahm biçimi ve etkili bir giriş gelişme sonuç

oluşturabilme).

c. Özgiinliik ve edebi nitelik.

d. Tilrkçeyi Kullanma gücü (Anlatılmak isteneni ifade edecek doğru sözcükleri
kullanabilrne ve dilbilgisi ile yazım kurallannı uygulayabilme).



O ESERLERİN KULLANIM İIAKKI
a. Yanşmaya katılan bütiln eserlerin her tilrlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat

Eserleri Kanıınu kapsamında bedelsiz ve siiıesiz olaıak T.C. İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdilrlüğü'ne ait olacaktır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel

Müdülüğü - Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkarılığı yanşma yolu ile elde

ettiğ bu eserleri televizyon, intemet ve diğer tiim ortamlaıda yayunlama; katalog,

broşiir, afiş, kitap, ajand4 takvirn, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak

yayınmı ve dağıtrmrnı yapm4 aynca yurt içi ve 1urt dışındaki eğitim ve kültiir

kurumlanna gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakiona sahip olacaktır.

b. Emnivet Genel Müdürlüffi. hazırlınan üriin ve hizmetlerden kıvnaklanan
telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz"

c. Yanşmacılaı katılım formunu imzalayarak şartııame hiikiimlerini tamamen kabul

etmiş olacaklardır.

7) ESERLERLE GÖNDERİLECEK BiLGİ YE BELGELER
a. Hazırlanan eser ile birlilıle ekte bulunan katılım formu.

S) YARIŞMA.İÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Değerlendirme EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluştunılacak
Seçici Kıırul tarafiıdan yapılarak; birinci, ikinci, üçtlulcü ve mansiyon ödtililnü hak
eden eserler seçilecektir.

9) YARIşMA TAKVIMI
EserIerin Son Teslim Tırihi
Jüri Değerlendirmesi

Sonuçlırın Duyurulması

: 30 Nisan 2020

: 15 Mıyıs 2020

ı 2 Haziran 2020

10) YARIŞMA SOI\IUÇLARININ DUYI]RULMASI
Yanşma sonuçlan, 2 Hazıran gilnü saat l7.00'dan itibaren Emniyet Genel Miidiirlüğü
Naıkotik Suçlaıla Mücadele Daire Bakanlığ web sayfası ve sosyal medya

hesaplanndan (narkotik.pol.tr, narkotilsmdb, narkoüksmDB) duyurulacaktır.

ıı) ÖDÜLLER
t.lik Ödülü ; l0.000 TL

2.1ik Ödiılü ; 5.000 TL

3.1fü Ödütü l2.500 TL



2 Mansiyon Ödüü: l000'er TL

12) öDüLTÖRENİ\.EYERİ

ÖdUl tOrcni daha sonıa belirlenecek ve duyurulacak tarih ve yerde yapılacaktır.

Birinci, ikinci ve üçiincü olarak dereceye girenlerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığl tarafındaıı kaışılanacaktr.

ı3) iTİRAz vE DİĞER KoŞULLAR

Jiiri kararına kaışı itiraz|ar yaz|ıı olarak T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlaıla

Mücadele Daire Başkanlığı'na yapılacaktır.

Yaryına yüriilme birimi, yarşma ile ilgili ıleğişiklik yapma haklanı, inlernel
silesinden önceden ılayuımak kaydıyla sıklı tutar.

14) TEsLiM ŞEKLi, ZAMANI VE GÖNDERiM ADRESİ

Yanşmacılar eserlerini, 30 Nisarı 2020 gilnü saat l7.00'a kadar

narkoymisma@egın.gov.tr veya oykuyarismasi@egırı.gov.tr mail adresine, eksiksiz

ve ıslak imzalr şekilde doldurulan katılım fonnu ise posta yolu ile PTT Şubeleri
iizerinden Pf, t55 WNİŞEHİR PTr MERKEZ MÜDÜnıÜĞÜ ıNxrEıe adresine

göndermeleri gerekmektediı.

15) İLETİŞiM

Tel : 0312 462 80 68

03|2 4628a72

E-Posta : narkoyarisma@egn.gov.tr ve oykuyarismasi@egn.gov.tı

İş bu şartname bir (l) sayfalık eki düil toplam beş (5) sayfadan oluşmaktadır.
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ImJşTURUCU MADDE KULLAI\IIMINI ÖNLEME

öv«ü va,nrşııı,sr
KATILIM FORMU

ADI SOYADI:

Tc Kiiü{LİK NUMARASI:

üxivnRsirp:
BOLUM:

DOĞUM TARiHİ (Gün/Ay/Yıl)

CEP TELEFONU:

E-POSTA:

ESER ADI:

YAZIŞMA ADRESI:

BEYAN
Emniyet Genel Müdiirlüğü, hazırlanan
ve hiznetlerden kaynaklanan telif
ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

ürün
hakiı

Eser de kullanılan her tiirlü
materyal/materyallerin tarafımca iiretildiğini
veya kullanrm haklannın tarafimda
olduğunu, daha önce benzer nitelikle bir
yanşmaya katılmadığıru, özgiin ve telİf
haklannın satılmamış olduğunu taaiüüt
ederim.

Yanşma şartııamesi taıafımca okunmuş olup,
telif haklanrun 5846 sayilı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamında olarak Emniyet
Genel Müdiiılüğü Narkotik Suçlaıla
Mücadele Daire Başkanlığına geçeceği başta
olmak iizere tilm şadlannı kabul ederim.

Bu beyanı onayhyorum.

lmza


