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GenÇlik ve SPoı Bakıı:ılığ Gençlik Hizmet|eri Genel Müdiırlüğiiıiin organizasyonunda Ol
- 31 Man 2018 tarihteri aıasında "Gençlerden Geleceğe üeknp'; yartşması
düzenlenmektedir. Söz konusu yarışma kapsamında Üniversitelerin bİlgilendiriİ-"si.
,o.yaı
medya ve resmi web sayfalannda duüı.ırulann yapılması ile ilgili yazı surcti
ektedir.

ocak 2018

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. M. . Safa KAPICIOĞLU
Başkan Vekili

Ek-l: İlgi y.ızı sureti (1 sayfa)

DAĞlTIM
ünir,ersite Rektörliiklerine

Ünivers

lİİl il,l&, &ill l";,j.l iıi3,1,*.fi
scllm.eobulo
'' -] """"""-'-"" "
"
e-po§taj ...........,...9...._:;.......,,................Elektrod}Ağ.uıııty6!g6yç
Telefon:

BiIgj için Sdiİ$ cÖBi;TC)

Unvan

Telefon

|.....,.,.,,.....,,.....,.
:

(0]

]:)

_.....,.

ı1_

ı

r

C' .ı^

T.C.

ü"s }

5^

oo"i}ut'J,T,J.',iİtjrm*"r'J,

6lv,<
o ı / "(
|

LMı.oı.zoı8

:?2231 337 -821.99-E.3 l l 8

Sayı
Konu

aa-G}

ts1,|to{ıl

:Gençlerden (ielcceğc Me }cup
Yarı şması

yü *sEKöĞRETİM KuRuLu BAşKANLIö]NA
ıck
Gcnçlcrin milli vc ınancvi duyguıannı can|ı fulErak: ıck vatan, ıck dcvlct ıck bayrak,
doğru.
dili
millet inancı vc idea]ini ka;andırmak, tarih şuurunun ıoplumda yerlşmesini sağlamık.
vç ya7aa gençliğin oluşmasına kalkı
ctk in bir şeLi}de kullanmışıııı tşvik edeek okuyan. düşünen
sağlamakamacıylı..Gcnçlc;denGclcccğcMcktup,'Yarışııasıdücnİcnmektedir,

Sözkonıısuyarışlııaya!3.29yaşlanırasındagençlcrimiz.0locak2018-3lMan2018

urih]cri arasında httn://form.rıstı.gov.trl*ıencl€rdon8o]ecegemekttrp/
katı lım sağlayüilecek lcıdir

adrcsindcn mcktup yazank

GcnelMüdürlüğtı'niizculaşnmekıuplarl3.17ll8.2l122.29yaşotmaküzcreüçayn

katcgoride dcğc rlcnd ifi Iccc

i,.tir.

Hcr ııç katcgoride deteccye girenlerdeıı birinci olanlar yurt dışr gezisinc dahil edilecek
ve.ilecektir.
olup, ikinci olanlaıa u!trabo,lk bilgisayar. üçüncü olınlaıa ise dizüstü bi|gisayar
sosyal
bilgilendiri1mcsi.
Bu bağlamda, söz konusu projey1c ilgili o]arak Ünivcrsitclerin
medya vc rcsıııi web sayfıl,,nnda duyunılınn yapılması hususunda gcrcğini arz edcriın,
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