“Satır Aralarında Mescid-i Aksa”
Ödüllü Mektup Yarışması Özel Şartnamesi
YARIŞMANIN ORGANİZASYONU: Yarışma, Mirasımız Derneği ile birlikte İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bir-Sen İstanbul Şubeleri, Genç Memur-Sen İstanbul Şubeleri ve Genç
Önder tarafından düzenlenmektedir.
KONU
Madde 1:
Türkiye genelinde bulunan tüm resmi/özel Liseler 1, 2, 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında “Satır
Aralarında Mescid-i Aksa” konulu mektup yarışması düzenlenecektir. Mektupların içerikleri Kudüs ve
Mescid-i Aksâ’nın İslami önemine, işgalcinin buraya yönelik saldırı ve ihlallerine, Mescid-i Aksâ’nın
karşı karşıya bulunduğu diğer tehlikelere, bir avuç Müslümanın Mescid-i Aksâ’yı savunmaya
çalışmasına ve yazarın konuya ilişkin hissiyatına vurgu yapan metinlerden oluşmalıdır.
AMAÇ
Madde 2 :
a) Öğrencilerimize Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın yalnızlığını ve işgal altında
olduğunu hatırlatmak.
a) Müslüman gençliğe Mekke ve Medine ne kadar kutsal ve önemliyse Mescid-i Aksa’nın da o kadar
kutsal ve önemli olduğu şuurunu vermek.
c) “Ben de Kudüs ve Mescid-i Aksa için bir şeyler yapabilir miyim?” düşüncesindeki öğrencilerimize
yüreğinden geçenleri paylaşacak imkân sağlamak.
KAPSAM
Madde 3:
Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek
mektuplara verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.
KATILIM ŞARTLARI
Madde 4:
Türkiye geneli tüm resmi/özel liselerden 1,2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri yarışmaya katılabileceklerdir.
Madde 5:
a) -Beyaz çizgisiz dosya kâğıdına yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır.
-Elle mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak ya da MS Word 1,5 A4, 12 punto çift
aralık ve Times New Roman karakteri kullanılacak yazılacaktır.

-300 kelimeden az, 800 kelimeden fazla olmayacaktır.
-Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
-Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
-Teslim tarihinden sonra Derneğimize ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Yarışmaya katılacak öğrenciler çalışmalarını çeşitli kaynak ve dokümanları araştırarak kendi bilgi,
duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir.
-Eserler incelenirken;
•

Temanın İşlenişi,

•

Türkçe ve dilbilgisi kuralları,

•

Konuya hâkimiyet,

•
Mektubun derinliği ve etkileyiciliği,
konusunda değerlendirme yapılacaktır.
b) Mektupların sonuna öğrencinin; Adı ve Soyadı, Doğum Tarihi, Okulunun Adı, Sınıfı ve Numarası,Öğretmen Adı, Telefon, mail ve adres bilgileri (Bu bilgiler e-mail yolu ile gelen mektuplarda
mektubun en alt kısmına yazılacaktır)
c) Mektupların daha önce yarışmalarda dereceye girmemiş olması gerekmektedir.
BAŞVURU, ÖN ELEME ve DEĞERLENDİRME
Madde 6:
a) Mektuplar öğrenciler tarafından Mirasımız Derneği’ne e-posta (yarisma@mirasimiz.org.tr) ile
veya dernek merkezine götürülerek elden teslim edilecektir.
b) Değerlendirme Yarışma Kurulu tarafından yapılacaktır.

DEĞERLENDIRME KURULLARI VE DEĞERLENDIRME
Madde 7 :
a) Değerlendirme Kurulu; Mirasımız Derneği tarafından belirlenir. Kurul, kendi üyeleri arasında bir
başkan seçer ve değerlendirme kıstaslarını belirler.
b) Okullardan gelen mektuplar değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir ve ilk üç dereceye
giren eserler belirlenir.
c) Yarışma sonuçları Mirasımız Derneği’nin WEB (www.mirasimiz.org.tr) sayfasından duyurulur.
TAKVİM
Madde 8 :
a) Bu şartname, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il merkezinde bulunan tüm resmi/özel liselere
12.02.2017 tarihine kadar gönderilir, okul müdürlükleri öğrencilere gerekli duyuruyu yapar. Ve
yarışmaya katılımlar 20.02.2017 tarihinde başlar.
b) Mektuplar, 24.04.2017 tarihine kadar Mirasımız Derneği’ne gönderilecektir. Dernek, eserleri
değerlendirerek dereceye girenleri tespit edecektir.
c) Mirasımız Derneği’nin oluşturduğu heyet tarafından yarışmanın 1,2. ve 3.sü 08.05.2017 tarihine
kadar belirlenecektir. Ödül töreni14 Mayıs 2017 tarihinde 6. Mirasımız Tehlikede/Mega Arena Salon
programında verilecektir.

ÖDÜLLER
Madde 9: Türkiye genelinde resmi/özel okullarımızda okuyan öğrencilerimiz arasında yapılacak olan
mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere Mirasımız Derneği tarafından aşağıdaki ödüller
verilecektir.
(Tüm resmi/özel liseler 1,2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri) Ödüller; birincilik, ikincilik, üçüncülük olarak
verilir.
-Birincilik Ödülü
-İkincilik Ödülü
-Üçüncülük Ödülü
-Mansiyon Ödülü

: Kudüs Seyahati –1.500 TL Hediye Çeki
: Kudüs Seyahati – 1.000 TL Hediye Çeki
: Kudüs Seyahati – 500 TL Hediye Çeki
: Kudüs Seti

DİĞER HÜKÜMLER
Madde 10 :
5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü
kullanım hakları-bedelsiz olarak-yarışmayı düzenleyen Mirasımız Derneği’ne ait olacaktır. Eserlerin
başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları
kabul etmiş sayılır.
Madde 11 :
Yarışmaya gönderilen mektuplar, yarışmacılara iade edilmez.
Madde 12 :
Bu özel şartnamedeki hükümlere titizlikle uyulacaktır.
BİLGİ İÇİN: 0 212 524 01 01 / www.mirasimiz.org.tr
Mektup gönderimi için mail adresi: yarisma@mirasimiz.org.tr
Elden teslim adresi: Akşemsettin Mah. Halıcılar Cad. No:12 Fatih /İstanbul / Mirasımız Derneği

