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 “O'nu En Güzel Kim Anlatır”

YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
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KONUSU

Yarışmanın konusu; hayatlarının fiziksel, düşünsel ve duygusal yönlerden en 

hareketli en canlı dönemlerini yaşayan gençlerimizin, Peygamber Efendimizin 

(SAV), ümmeti olarak bizlere hangi uyarılarda, tembih ve tavsiyelerde bulunduğu, 

bu tavsiyelerden günümüze ışık tutan yol gösteren hadis-i şeriflerinden mektup 

formatında bir buketi gençlerimizin gündem konusu yapmak için “O'nu En Güzel 

Kim Anlatır” olarak belirlenmiştir.   

TÜRÜ

Mektup yarışması, sanal veya gerçek kişi yada gruba hitaben.

AMACI

Yarışma, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak gençlerimizin manevi 

gelişimine katkı sunabilmek.

Genç öğrencilerimizin manevi eğitiminin bir parçası olarak Peygamber Efendimizin 

(SAV) hayatını örnek alabilmek.

Öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak. 

HEDEF KİTLESİ VE KAPSAMI

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi bünyesindeki tüm 

yurt öğrencileri ve Eğitim Kültür Müdürlüğü Bursiyerleri, Yurtdışında okullarımızda 

okuyan öğrenciler ile diğer üniversite öğrencilerimiz mektup yazarak bu yarışmaya 

katılabilir.

YARIŞAMANIN TAKVİMİ

24  Mart 2016   Yarışmanın duyurulması

En geç 07 Nisan 2016 tarihinde  Mektupların yarisma@diyanetvakfi.org.tr 

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

22 Nisan 2016 Kutlu Doğum Programı, dereceye girenlerin Kayseri ilinde ilanı ve 

ödül töreni .
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YARIŞMANIN DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

Yarışma iki aşamada tamamlanacaktır:

1. Aşama (Yerel Değerlendirme)

İller bazında değerlendirme ve ilk üçe girenlerin belirlenmesi.  

2. Aşama (Ulusal Değerlendirme)

İllerden ilk üçe giren mektupların yeniden değerlendirilerek Türkiye derecesinin 
belirlenmesi.

KATILIM  KOŞULLARI

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi bünyesindeki tüm 
yurt öğrencileri, Eğitim Kültür Müdürlüğü Bursiyerleri, TDV Yurtdışı okullarında 
okuyan öğrenciler ile üniversite öğrencileri mektup yazarak bu yarışmaya 
katılabilir.

Yarışmaya katılacak mektuplar amaç kısmında belirtilen konuları içermelidir. 

Bir öğrenci en fazla 1 (bir) adet mektupla yarışmaya katılabilir. 

Yazılar mektup türünün özelliklerine uygun olmalıdır. 

Yazılar 100 kelimeden az olmamalı, 400 kelimeyi aşmamalıdır. (Ortalama              
1 sayfadan az olmamalı, 2 sayfayı geçmemelidir.)

Söz konusu mektuplar bilgisayarla word formatında 12 punto ile satır araları 
normal aralıkla hazırlanmalıdır.

Yarışmaya katılan tüm mektuplar, jüri üyeleri tarafından dikkatle incelenip 
değerlendirilecektir. Mektuplarda yazıların edebi değeri kadar mektubun içeriği ve 
Türkçe dil kurallarına uygun olması dikkate alınacaktır.

Mektuplar Word formatında yazılarak mail olarak teslim edilmelidir. 

Mektuba adı/soyadı/rumuzu ve yurt/il bilgisi yazılmalıdır. 

Söz konusu yazılar dinî bir sorumlulukla yazılmalıdır. Bu konuda dinin kendi 
kurallarında var olan şartlarına dikkat edilmelidir. Yazılarda Peygamber 
Efendimizin (SAV) senedi sağlam olan hadisleri göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Dolayısıyla mektup sahipleri işin uzmanlarından destek alabilirler, Peygamber 
Efendimizin (SAV) kutsiyetine ters düşecek ifadelerden kaçınmalı, günümüz 
insanlarına rehberlik eden hadisler derlenmelidir. Ardından bunların mektup 
formatında yazıya dökülmesi uygun olur.

Yarışmaya katılan mektupların basımı, çoğaltılması, kitaplaştırılması, tamamının 
veya bir kısmının yayımlanması, değişik ilan veya broşür tarzı tasarımlarda 
kullanılması ve benzeri tasarruf hakkı yarışmayı düzenleyen kuruma aittir. Bu 
konularda mektup sahibi kişiler hak iddiasında bulunamayacaktır. 

Mektupların yayımlanması söz konusu olursa yarışmaya katılan mektup üzerinde 
yazı inceleme ve değerlendirme kurulu, dilbilgisine ilişkin yönlerden düzenleme 
yapma hakkına sahiptir.

YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK MEKTUPLAR

Temel değerlerle örtüşmeyen ve yarışma amacı ve konusunun dışına çıkan 
mektuplar,

Alt kısmında yazanın imzası bulunmayan mektupları,

Başkalarının yazılarının tamamını veya dikkat çekecek boyutta önemli bir 
bölümünü yazısında kullananların yazıları,

Düzeltilemeyecek kadar çok sayıda imla, noktalama hatası olan, anlatım bozukluğu 
bulunan mektuplar,

Bu yarışma öncesinde derece alsın ya da almasın başka yarışmalara gönderilmiş 
yazılar,

TC. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırılık teşkil eden mektuplar, 

07 NİSAN 2016 tarihinden sonra gönderilen mektuplar değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

 

YARIŞMA JÜRİSİNDE KİMLERİN YER ALACAĞI 

Yarışmanın ilk aşamasında, jüri üyeleri TDV bünyesinden bir Hadisçi, bir İslam 
Tarihçi, bir Edebiyatçı.

Ulusal değerlendirmede ise alanında uzman iki üniversite hocası ilave edilir. 
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ÖDÜLLER

İllerde dereceye giren ilk 3 kişiye:

Tablet +  Hadislerle İslam + Riyazüs Salihin + Takdir belgesi 

Ulusal düzeyde dereceye giren ilk 4 mektuba:

 1.ye Dizüstü Bilgisayar + İslam Ansiklobedisi

 2.ye Iphone Cep Telefonu + Kuran Yolu

 3.ye Fotoğraf Makinesi + Kuran Yolu

 4.ye Kol Saati + Kuran Yolu

 Mansiyon

ÖDÜL TÖRENİ

Dereceye giren öğrenciler 22 Nisan 2016, Saat 14.00'de Kayseri Kız Öğrenci 
Yurdunda düzenlenecek programda ödüllendirilmesi planlanmaktadır. 
Planlamada meydana gelebilecek olası değişikliklerden ilgili kişiler haberdar 
edilecektir.  

 

GİDERLERİN KARŞILANMASI (Ulaşım, konaklama, iaşe ve vb.) 

Yarışmanın amacına uygun olarak il düzeyindeki iş ve işlemlerde gerekli 
organizasyon, katılım, ulaşım, konaklama ve ödüllendirme giderleri Eğitim Kültür 
Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır. 

YARIŞMADAKİ ORTAK KURUMLAR VE KATKI BİÇİMLERİ 

Proje Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi ile Eğitim 
Kültür Müdürlüğü tarafından ortak yürütülür.

GENEL HÜKÜM 

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yukarıda yazılı olan hüküm ve kuralların 
tamamını kabul etmiş sayılır.
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MEKTUPLARIN TESLİM ŞEKLİ 

Mektuplar bilgisayarla word formatında 12 punto olarak hazırlanacak Eğitim 
Kültür Müdürlüğünün yarisma@diyanetvakfi.org.tr adresine mail yoluyla 
gönderilecektir.

Katılımcı her bir mektup sahibi aşağıdaki bilgileri içeren formu hazırlamalıdır.

· Mektup sahibinin adı soyadı:

· Mektup sahibinin okulu/sınıfı ve barındığı yer:

· Mektup sahibi öğrencinin ve yurdunun telefon numarası:

· Mektup sahibinin rumuzu:

· Mektup sahibinin e-posta adresi:

· Yarışmaya katılan mektup kendisine ait olduğunu beyan eden imzanın 
atılması.

(Yarışmaya gönderdiğim bu mektup bana ait olduğunu kabul ve beyan ederim. 
İmza) 

HATIRLATMALAR

Yarışmanın duyurulmaya başlanması 22 Mart 2016 

Öğrencilerin mektup göndereceği son tarih 07 Nisan 2016 

Değerlendirmelerin yapılacağı tarih 10-15  Nisan 2016 

Finale yükselen mektup
 

açıklanması
 

15  Nisan 2016
 

Ödül Töreni
 

22
 

Nisan 2016
 

 


