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Türk Ocakları Genel Merkez ve Şube 
Başkanları İstişare Toplantısı, Bolu/
Gerede’de, 10-11 Ekim 2015 tarihinde 

üç ana esasa dayalı bir gündem etrafında 
gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk Ocakla-
rının geçen dönemde Türkiye’nin temel 
meseleleri hakkında ileri sürdüğü görüşler; 
teşkilat yapısıyla ilgili konular, projeler ve 
ülkemizin iç ve dış politika gündemini işgal 
eden ana başlıklar tartışıldı.

Şube Başkanı Prof.Dr. Selçuk KIRLI ve 

Şube Sekreteri Dr. M.Mete ATEŞ Bursa Türk 
Ocağını temsilen istişare toplantısında ha-
zır bulundular.

Prof.Dr.Selçuk KIRLI toplantıda yaptığı 
konuşmalarda Bursa Ocağının geçmiş faali-
yetleri ve gelecekte ki yapmayı düşündükle-
ri faaliyetleri içeren konuşmaları ile birlikte 
Türkiye genelinde yapılması gereken faali-
yetlerle ilgilide önerileri oldu.

11 Ekim günü imzalanan sonuç bildirgesi 
ile istişare toplantısı son buldu.

Amaç:  Türk Ocakları’nın kurumsal ilke-
leri doğrultusunda başta Türk milleti olmak 
üzere, Türk coğrafyasını, Türk tarihini, Türk 
edebiyatını, Türk kültürünü öğrenerek , 
Türk gencinin kendi farkındalığını gösterip 
gelecek kuşaklara  maddi ve manevi değer-
lerimizin aktarımını sağlamaktır.

Misyon:  Bursa Türk Ocakları Gençlik Kol-
ları Ortaöğretim Teşkilatı’nın var olması, 
Türk gençliğinin öncelikle kişisel donanı-
mını sağlamada katkıda bulunarak,  kendi 
milletini ve dünyadaki toplumlarını tarihi 
süreç içerisinde tanıyarak, Türk milletine 
dinamik, sağlam, bilinçli, duyarlı bireyler 
yetiştirmektedir. 

Vizyon: Bursa Türk Ocakları Gençlik 
Kolları Ortaöğretim Teşkilatı olarak, Türk 
gençliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, 
gelecek süreç içerisinde Türk gençlerinin va-
tanımıza ve milletimize hayırlı bireyler ola-
rak toplumumuzda yer almasını ve kuşaklar 
boyunca bu geleneğin sürdürülmesini sağ-
lamak temel hedefi mizdir.

Planlar:
 Mevcut sayının tespiti
 Hedef liselerin belirlenmesi
 Tanışma toplantısı/ Kahvaltı
 Görev dağılımı
 Seminerler
 Kitap okuma 
 Yarışmalar
 Geziler

Seminerler:

1 - Kişisel Gelişim Seminerleri:  
Ortaöğretim Teşkilatı’nda yer alan genç-

lerin kişisel gelişimlerini tamamlamak,  
derslerinde, özel hayatlarında başarılı ol-
malarını ve bu yolda neler yapmaları gerek-
tiğini göstererek,  kendi farkındalıklarının 
bilincini keşif etmelerini sağlamak bu se-
minleri düzenlemenin temel amacıdır.  

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ 
GENÇLİK KOLLARI  Ortaöğretim Teşkilatı 

2015-2016 Hedef ve Planları
PROF. DR. HALİL İNALCIK
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Düşüncelerinizi, 

Yönteminizi, 
Gayretinizi ve Hayat 

Tarzınızı Konuşacağız, 
Tartışacağız, 
Anlayacağız,

İzinizden Yürüyeceğiz.
Allah ömürler versin, 

Nice yıllara.
Bursa Türk Ocağı
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Türk Ocaklılar, Türk milletine karşı taşı-
dığı sorumluluğun idrakiyle aşağıdaki hu-
susları kamuoyunun dikkatine sunmayı, 
tarihî bir görev saymaktadır: 

1. Türkiye’de meydana getirdiği tahribat, 
bütün boyutlarıyla göz önünde olan “Çö-
zülme Süreci”, tamamen tarihe gömülmeli 
ve terör örgütüyle akılcı mücadeleyi esas 
alan millî devlet stratejisi, vakit geçirilme-
den yürürlüğe konulmalıdır. 

2. İçine düşürüldüğümüz terör girdabı, 
ülkemizin en önemli gündemidir. “Çözül-
me Süreci” boyunca kuvvetlenen “etnik 
bölücülük”, vatan toprakları üzerinde te-
rör kantonları kurmak, siyasi uzantıları 
vasıtasıyla etnik ayrışma sürecini hızlan-
dırmak ve Suriye’de fi ilen egemen hâle 
geldiği bölgeleri birleştirme hedefl erine 
aynı anda ilerlemek için büyük bir saldırı 
başlatmıştır. Bu büyük tehdit, Türk mil-
letini yeni bir varlık-yokluk mücadelesiyle 
yüzleşmeye zorlamaktadır. Türk devletini 
yönetme sorumluluğunu üstlenenler, bu 
yakıcı gerçeği iliklerine kadar hissetmeli; 
millî yol haritaları dışında hiçbir çözümün 
mevcut olmadığını idrak etmelidirler. 

3. Suriye iç savaşının, Rusya’nın müda-
halesiyle birlikte evrildiği yeni güzergâh, 
Türkiye’nin sadece bölgesel değil küresel 

sonuçlar doğuracak bir yangına komşu 
olduğunu bütün açıklığıyla göstermekte-
dir. Başta PKK ve IŞİD terörü olmak üzere, 
Suriye’deki yangının ülkemize sirayet et-
mesine sebep olabilecek bütün tehditleri 
gözeten millî bir dış politikaya, her zaman-
kinden daha çok ihtiyacımız vardır. 

4. Toplantımız devam ederken meydana 
gelen Ankara’daki menfur saldırı, terörün 
vahşi ve kanlı yüzünü milletimize tekrar 
gösterdi. Bir ateş denizine komşu hâle gel-
diğimiz bu günlerde patlatılan bombaların 
hedefi  Türkiye’mizdir. 

Türk Ocakları olarak; katliamın ardında-
ki karanlık elleri lanetliyor, her türlü terörü 
şiddetle kınıyoruz. Bölücü-etnikçi fi tnenin 
yol açtığı, küresel güçlerin bölgemize dü-
zen verme çabalarıyla körüklediği bu şid-
det ve vahşet ortamında hayatını kaybe-
den masum yurttaşlarımıza rahmet, yüce 
Türk milletine başsağlığı diliyoruz. 

Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu üst-
lenenler, görevlerinin gereğini hakkıyla ye-
rine getirmeli; ihmal ve aymazlıklara son 
vermelidir. Binlerce yıllık tarihe sahip Türk 
milleti, bu badireleri atlatacak güce sahip-
tir; yeter ki birlik içinde olalım. 

Büyük Türk milletine saygıyla duyurulur.

Türk Ocakları Genel Merkez ve Şube Başkanları 
İstişare Toplantısı sonucu yayınlanan bildirimi

 Hitabet
 İletişim
 Etkin konuşma
 Gelecek Kariyer Planlaması
 Liderlik

2 Türk Tarihi üzerine konferanslar
Ortaöğretim Teşkilatı’nda yer alan genç-

leri, kendi tarihleri hakkında bilgilendirmek,  
tarihi dönemlerle ile günümüzü mukayese 
etmek, tarihimizin önemini kavramak ve 
tarih bilgimizi artırmak bu konferansları 
düzenlemenin temel amacıdır.

 Türk Tarihi’nin başlangıcı
 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 İslamiyet’e Giriş
 İlk Türk İslam Devletleri
 Büyük Selçuklu ve Anadolu 
     Selçuklu Devletleri
 Anadolu Türk Beylikleri
 Osmanlı İmparatorluğu
 Cumhuriyet Dönemi
 Çağdaş Türk Devletleri

3 Türk Edebiyatı üzerine konferanslar
Ortaöğretim Teşkilatı’nda yer alan genç-

lere, Türk Edebiyatı’nı tarihi süreç içeri-
sinde değerlendirme yaparak, dönemlerin 
Sosyo-kültürel yapısını metinlerde, yazar 

ve sanatçıların edebi özellikleriyle beraber 
öğretmek bu konferansları düzenlemenin 
temel amacıdır.

 İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 İslamiyet’e Geçiş Dönemi Eserleri
 İslam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
Türk Cumhuriyetleri’nin Edebiyatlarına 
Genel Bakış

4 Türk Milliyetçiliği
Ortaöğretim Teşkilatı’nda yer alan genç-

lere, milliyetçilik akımından, Türk milliyet-
çiliğine, Türk milliyetçiliğinin sosyolojik ve 
tarihi temellerine, siyaset alanına yansı-
masındaki özelliklere kadar bu toplantılar-
da değerlendirme yapmak temel amaçtır.

 Milliyetçilik nedir?
 Türk milliyetçiliği nedir? 
 Tarihi dönemler içerisinde Türk milliyet-
çiliğinin yeri nasıldır?
 Türk milliyetçisi olan edebi sanatçılar ve 
siyasetçiler kimlerdir, görüşleri nelerdir?
 Türk milliyetçiliğinin günümüzdeki ko-
numu nasıldır?
vb. sorularla Türk milliyetçiliği hakkında 
bilgi sahibi olmak amacıyla bu sorulara ce-
vap arayacağız.

5 Türk Kültürü
Ortaöğretim Teşkilatı’nda yer alan genç-

lere, kendi kültürel değerlerini öğreterek, 
kültürel aktarımın kuşakları arası devamını 
sağlamak temel amaçtır.
 Türk Mitolojisi
 İnanç Sistemleri
 Başlıca Normlar( Örf, Adet, Gelenek…)
 Geçiş Dönemleri (Doğum-Evlenme-Ö-
lüm)
 Bayramlar, Törenler
 Mutfak Kültürü
 Çocuk Oyunları
 Halk Oyunları
 Bursa Monografi  Çalışmaları

6 Geziler
 Tarihi Başkentler Gezisi
 Anıtkabir
 Bursa Müzeler Turu
 Tiyatro 
 Doğa yürüyüşleri

7 Münazara,  Bilgi Yarışmaları
Öğrenilen bilgiler pekiştikçe, bilgilerin 

tekrarlanması ve uygulamaya konularak 
belleklerde kalıcı hale getirmek amacıyla 
ayda bir kez ödüllü bilgi yarışmalarıyla ve 
fikir alışverişi sağlayacak münazaralarla 
öğrendiklerimi keyifl i hale getirmek ama-
cımızdır.

             Hazırlayan: Dilay NAKIŞ- Ed.Öğrt.

Huşu ile Dua

Yaradan’ıma yönelip tüm 
canlı hücrelerimle
Büyük bir huşü,derin bir 
vecd içinde ağlıyorum..!
Vaktin seherinde duaya 
açılan ellerimle
Çamur renkli bu döneme 
Mevlamdan renk diliyorum..!

Hamit Saraç

Gönlümün Türk Albümü

Çocuklara bakıp,
gençliği seyrettikçe
Uykularım kaçıyor 
uyuyamıyorum.
Beynimle hür 
resimlerinizi çekip de
Gönlümün Türk albümüne 
koyamıyorum.

Hamit Saraç
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Av. Nadir Ülker 
(Em.Hakim)

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın 
2015 Nobel Kimya Ödülünü 
kendisi dışındaki iki kişiyle 
paylaşmış olması, bütün 
Türk Milleti için sonsuz 

bir gurur kaynağıdır. Türk Ocakları Derneği Bursa 
Şubesi olarak bu büyük başarı, bütün üyelerimizi 
mutlu etmiş ve heyecanlandırmıştır.

Hürriyet Gazetesi’nin 11 Ekim 2015 tarihli nüs-
hasında, kendisiyle röportaj yapan Sema Emi-
roğlu’nun2, ilk sayfaya, kendisine atfen attığı; 
“Türklüğünle Gurur Duy’’, manşeti de, kendisini 
daha çok sevmeme, saymama sebep oldu. Her 
iki söyleşide de, onlarca, çarpıcı ve millet olarak 
gururumuzu okşayan tespitler vardır.

Tolga Tanış’la söyleşisinde, ailesinin ekonomik 
durumunu anlatırken, bütün realistliğiyle;

“Varlıklı demeyeceğim de, fakir de değildik. 
Geçinecek kadar. Mesela orta 2’ye kadar okul ha-
rici ayakkabımız yoktu. Yazın yalınayaktık.’’

Doğum tarihi nazara alındığında, 1960 yılına ka-
dar, okul dışında yazları yalınayak gezmiştir. Ancak 
bu beyanda; ne yoksulluğa sitem, ne de istismara 
yönelik bir ima bulunmamaktadır. Tamamen, pek 
çoğumuzun yaşadığı, ama nedense söylemekten 
hicab ettiği Türkiye gerçeğini ifade etmiştir. Bu 
beyanda, devlete ve millete en küçük bir kırgınlık 
sezemezsiniz.

Tolga Tanış;1

Aile Arap kökenli diye mi diye sorulduğunda, 
anlayana, arif olana kısaca herkese, ibret alınması 
gereken şu cevabı vermiştir:

“Arap demenizi istemiyorum. Diyelim 
İstanbul’lu… Mutlaka Bulgaristan, Yunanistan 
bir şey vardır. Doğudaki insanın kanında Türk’ü 
de var, Kürt’ü de var, Arap’ı da var, Ermeni’si var, 
Yezidi’si var. Kalkıp bunları konu yaparsak ne 
konuştuğumuzu unuturuz. İngiltere’de kaç etnik 
gurup var? Adama soruyorsunuz: “İngiliz’im’’, di-
yor. Burada da, “Amerikalı’yım’’, dersin. İstersen 
kökenini söylermisin ama, Amerikalı dedi mi, 
bitti. Ben Mardinli’yim. “Türküm’’ diyorum. “Sen 
kürt” müsün, Arap mısın, Yezidi misin? Yazık 
kardeşim!’’

Bazı köşe yazarları, hatta Milliyet Gazetesi’nde-
ki röportajın yayınlandığı gün aynı gazetedeki bir 
yazar; Arap veya Kürt olmanın ayıplanacak bir du-
rum olmadığı, bu sebeple de Aziz Tarhan’ın etnik 
kökenini soran BBC muhabirine kızmasının anlam-
sız olduğunu iddia etmişlerdir.

Aziz Sancar, etnik kökenin ayıp olduğu konu-
sunda bir beyan da bulunmamıştır.

BBC’de ilk sorunun; “Kürt müsünüz, yoksa Arap 
mı? Diye sorulmasını kabullenememiştir. Kabulle-
nememe sebebini de,18 Ekim 2015 tarihli Milliyet 
Gazetesi söyleşisinde aynen:

-Kızıyorum. Çünkü bunlar Allah’ın gavuru, ora-
yı karıştırdılar yüz yıl önce, hala karıştırıyorlar. 
İngiltere ABD ‘de Katolik var Alman’ı var, İngiliz’i 
var. Nerelisin deyince “Amerika” diyor, o kadar. 
Onlar illa yok Kürt’ müsün, Arap’ mısın? …

Batı dünyası ve içimizdeki mankurtlar, Türk 
insanının büyük işler yapabileceğini bir türlü ka-
bullenmek istemezler. Büyüklüğü karşısında ezil-
dikleri Fatih’in annesinin Türk olup olmaması ve 
Mimar Sinan’ın Ermeni olduğunu iddiası ile havan-
da su döverler. Maksat Türk insanının büyük işleri 
yapamayacağını ispattır.

Hürriyet Gazetesindeki röportajda başarısının 
sırrını çok net olarak açıklamıştır

-Çalışırsan başarırsın, çalışmazsan başarmaz-
sın. Amerikalılıkla, Türklükle alakası yok.

Bu görüşteki bir insanın, etnik kimliğini araştır-
mak, abesle iştigal, öküzün altında buzağı aramak, 
Hocamızın kendi ifadesi ile yüzyıl önceki gibi, orta-
lığı karıştırma faaliyetinden başka bir şey değildir.

Milliyet Gazetesindeki röportajında da, Türk 
gençlerine neler tavsiye edeceksiniz sorusu üzeri-
ne aynen şunları söylemektedir.

“Onların kitaplarda benim yaptığım buluşla-
rı görüp “Bunu bir Türk yaptı, biz de yapabiliriz 
“demelerini. Bir de gittiğinde Amerikalı dan say-
gı istiyorsan, önce kendine saygı göstereceksin. 
Kendine saygı demek, Türk olduğunu unutma-
yacaksın. Ben Türk’üm dediğinizde kendinizle 
gurur duyacaksınız ki; karşınızdaki adam da size 
hürmet göstersin. Onu söylerim gençlere.”

Bu ifadesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün;

“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına 
Türk milleti denir.” Sözlerinin tekrarı gibidir.

Cumhuriyet idaresinin ilk yıllarındaki eğitimin 
kalitesi hakkında Tolga Tanış’ın sorusu üzerine 
şunları söylemiştir:

“Maalesef biz memleket olarak, her şeyimizi 
tenkitten hoşlanıyoruz. O dönem okullarımız 
harikaydı. Olağanüstü öğretmenlerim vardı ilko-
kulda, Oradaki ilkokul eğitimini, burada Ameri-
ka’daki en iyi ilkokullarda verirler mi, vermezler 
mi, bilmiyorum. O kadar iyiydi. Öğretmenlerin 
çoğu Köy Enstitüleri mezunuydu. Çok idealist 
insanlardı.”

Japonya, Almanya ve Güney Kore’nin kalkın-
masının temel sebebi eğitilmiş insan gücüdür. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişen öğretmenlerin 
eğittiği ve okuttuğu öğrencilerin, fen bilimleri da-

lında Nobel alabildiği ülkemizin, lise matematik 
sıralamasında dünya 160. Sıralarına kadar düşmüş 
olmasının hesabını kimler verecektir?

Hocamız, ilk, orta ve lise öğrenimini, ilkokul 
3.sınıf hariç Savur ve Mardin’de tamamlamıştır. 
Sadece ilkokul 3.sınıfı, emekli general olan ağa-
beyi Kenan Sancar’ın, Harp Okulunda bir yıl daha 
öğrenim görmesi gerektiğinden yengesi yabancılık 
çekmesin diye götürüldüğü Ankara, Yeni Mahalle 
Barbaros İlkokulunda okumuştur. Tolga Tanış’a o 
günleri şöyle anlatmıştır:

“Evet, İlk başladığımda zorluk çektim. Bil-
gi yönünden değil de, şivemden dolayı. Çünkü 
ben Mardin şivesiyle konuşuyordum. “Kürtoğlu, 
Arapoğlu”, bilmem ne diyorlar. Ben bir sömestr 
konuşmayı bıraktım. Hiç konuşmadım. O arada 
mahalledeki çocuklarla oynadım. Sokaktakiler-
le konuşuyordum ama, okulda sadece öğretmen 
zorladığında konuşuyordum. Birinci sömestr so-
kaktaki arkadaşlarımdan güzel bir Orta Anadolu 
şivesi kaptım. İkinci dönem başladı. Artık bana 
para versen susturamazsın…

Şivesi yüzünden bir zorluk da Amerika çekmiştir. 
Onu da şöyle anlatmaktadır.

“Amerika iyi bir yer ama, yabancı oldun mu 
Türk de olsan, Çinli de olsan Koreli de olsan bir 
dezavantajımız var. Çünkü gelip ders vereceksin. 
Aksanın var. Amerikalı çocuk anlamıyor. Hatırlı-
yorum, burada ilk dersi verdiğimde, biliyorsunuz 
öğrencilerin değerlendirmeleri oluyor. Bir çocuk: 
“O’nu ilk gemiye koyup Türkiye ‘ye yollayın” diye 
yazdı.”

Bütün bunlar kendisini yıldırmamıştır. Kendi 
cevherini tanıdığı gibi, ilkokul üçüncü sınıftaki 
öğretmeni, ağabeyine:

“Bu çocuk özel, siz bunun üzerinde durun. Bir 
yerlere varacak.

“Bizim böyle öğretmenlerimiz vardı” diyerek 
şükranını göstermiştir.

Tolga Tanış’ın tespitiyle, Aziz Tarhan, anahtarlı-
ğında hâlâ üç hilal amblemi bulunduracak, sırtına 
ay-yıldızlı dövme yaptıracak kadar ülkücü, Türk 
milliyetçisidir.

Beni bu tercihleri kadar, hatta daha fazlasıyla, 
Türkiye ve Türk insanı için yaptıkları etkilemiştir.

Her iki röportajdan çıkan sonuca göre, çalıştığı 
üniversitenin yanında Türkiye’den gelecek ilmi 
araştırmacıların kalması için bir Türk evi yaptır-
mıştır. Bu ev için, 2007’de 800.000 dolar harca-
mış bu paranın çok önemli bir kısmını da ken-
disi gibi profesör olan Amerikalı eşi annesinden 
kalan mirasla karşılamıştır. Nobel ödülü olarak 
kazandığı yaklaşık 3 milyon Türk Lirasını da Türk 
evine ve Türkiye’den gelecek araştırmacıların 
harcamaların karşılanması için kurduğu vakfa 
vereceği gibi, karı-koca çocuksuz olduklarından, 
malvarlıklarını da Türk evine ve vakfa bırakmayı 
düşünmektedirler.

Bütün bu sebeplerle bence, Aziz Hoca, adı gibi 
aziz ve büyük Türk Milliyetçilerinin en önde ge-
lenlerindendir. Allah başarılarını artırsın.

Bize bu duyguları,  bu gururu yaşattığı için, Al-
lah iki dünyada da kendisini aziz eylesin.

                                                              Nadir Ülker

1-Tolga Tanış,  ttanıs hürriyet.com.tr 
   1 Ekim 2015 Hürriyet Gazetesi

2-Sema Emiroğlu, 18 Ekim 2015 Milliyet Gazetesi
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Mesul Müdür
Hamit SARAÇ

hamitsarac@gmail.com

Görsel Yönetmen
Ercüment KARTAL

erc.kartal@gmail.com

Türk Ocakları Bursa Şubesi
Kurtoğlu Mah. Yeşil Cad. Site 
Apt. No:8/1 Yıldırım / BURSA 

Tel: 0224 329 73 24
Belgegeçer: 0224 329 73 23

www.bursaturkocagi.org.tr
e-posta:

bursaturkocagi@gmail.com

F.ÖZSAN MATBAACILIK SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Üçevler Mah. Tanay Cad. No:13
Nilüfer / BURSA

Tel   : (+90) 224 441 33 82
Fax  : (+90) 224 441 33 81
e-mail: grafi k@fozsan.com.tr



ORTAÖĞRETİM ve ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE
YÖNELİK KOMPOZİSYON YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI
Anadolu Coğrafyasının ve bütünüyle Türk Dünyasının önemli 

şehirlerinden birisi olan Bursa, Selçuklu’dan günümüze her 

çağda Türk Kültürünü yaşayan, Türk Kültürünü yaşatan önemli bir 

bilim sanat ve kültür merkezidir. Böyle bir merkezde kurulmuş 

olan Türk Ocakları Bursa Şubesi de her zaman Türk kültürüne 

Türk sanatına ve Türk milletinin değerler sistemine sahip çıkmayı 

görev bilmiştir. Bu yönüyle, gençlerimizin Türk kültürüyle, Türk 

sanatıyla yoğrularak şekillenmesini ve onların, bu değerleri 

gelecek kuşaklara da aktarabilmesini teşvik anlamında her yıl 

farklı konularda kompozisyon yarışmaları düzenlemektedir.  

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
Eserler 27 Şubat 2016 Cumartesi günü saat: 17.00 ye kadar eser sahibi öğrenciler tarafından bizzat teslim edilebileceği 

gibi ; Okul Müdürlükleri öğrencilerden eserleri teslim alarak topluca resmi evrak yazışmaları ile BURSA TÜRK OCAĞI’nın 

KURTOĞLU MAHALLESİ YEŞİL CADDE SİTE APARTMANI NO:8/1 YILDIRIM / BURSA 

adresine posta ile de gönderebileceklerdir.

ÖDÜLLER
Birinci olan esere :1.250.- TL

İkinci olan esere :1.000.- TL

Üçüncü olan esere :   750.- TL

4.5.6.7.8.9.10 olan eserlere

MANSİYON verilecektir.

SEÇİCİLER  KURULU

Prof.Dr.Mustafa CEMİLOĞLU, Prof.Dr.Alev Sınar UĞURLU, Prof.Dr.Hatice ŞAHİN, Prof. Dr. Kazım Yoldaş,

Doç.Dr.Kelime ERDAL, Doç.Dr. Hülya Taş

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Kılavuzlarının okullara gönderilmesi : 07 Aralık 2015 P.tesi

Eserlerin Bursa Türk Ocağı’na Teslimi : 27 Şubat 2016 C.tesi

Dereceye Giren Eserlerin Belirlenmesi : 12 Mart 2016 C.tesi 

Ödül Töreni : 21 Mart 2016 Pazartesi

Açıklama: Ödül Töreni yer ve saati daha sonra duyurulacaktır.
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YARIŞMAYA 
KATILMA ŞARTLARI
1- Eser daha önce hiçbir yarış-
maya katılmamış ve yayımlan-
mamış olacaktır.
2- Kompozisyon, öğrencilerin 
kendi ürünü olacaktır.
3- Eser iki nüsha olarak 
(birinin arkasına yarışmacının 
okulu, adı ve soyadı,sınıfı,
telefon numarası, adresi ve 
e-posta yazılmış vaziyette 
teslim edilecektir.
4- Eser A-4 formatında bilgisa-
yarda yazılmış olacaktır. (En 
fazla 15 sahife)

1. Türk Kültüründe Nevruz 
(Tabiatın canlanması ve nevruz bayramı, Anadolu 

Coğrafyasında ve Türk Dünyasında Nevruz)

2. Tarih içinde Bursa 
(Selçuklular, Beylikler, Osmanlılar Zamanında, Kurtuluş 

Savaşında ve Cumhuriyet Döneminde Bursa)

YARIŞMA 

KONULARI

BURSA TÜRK OCAĞI:
Kurtoğlu Mahallesi Yeşil Cadde Site Apartmanı No:8/1   Yıldırım / Bursa

www.bursaturkocagi.org.tr   
e-mail: bursaturkocagi@gmail.com


