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“GELECEKTEN MEKTUP VAR”  

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 15 

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında yurt dışında yaşayan 

7-17 yaş arası çocuklarımızın katılabileceği “Gelecekten Mektup Var” yarışması 

düzenlenecektir. 

 

Madde 1: Yarışmanın Amacı 

 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yurt 

dışında yaşayan vatandaşlarımızın 15 Temmuz hain darbe girişimi konusunda 

bilinçlenmelerini sağlamak, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek ve geleceğin 

Türkiye’sine olan azim ve inancı arttırmak hedeflenmiştir. Çanakkale’de, Milli Mücadele’de 

olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de “Türkiye Geçilmez” diyerek verilen mücadelede “Tek 

Millet”, “Tek Bayrak”, “Tek Devlet” diyerek atan yürekler istikbalimizdeki büyük Türkiye 

vizyonunun teminatıdır. Bu amaçla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bugün olduğu 

gibi gelecekte de güçlü, her alanda söz sahibi ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan 

Türkiye’ye dair duygu, düşünce ve hayallerini yazılı olarak ifade etmeleri hedeflenmektedir. 

Çocuklarımız kendilerini şanlı geçmişimizin dönüm noktaları olan 2071 yılında Malazgirt 

Zaferi ile Anadolu’nun Türk yurdu oluşuna kapıların açılmasının 1000. yıl dönümünde; 2053 

yılında İstanbul’un Fethi ile Türk ve dünya tarihinde yeni bir sayfa açılmasının 600. yıl 

dönümünde ve 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşu ile yepyeni ufuklara açılışımızın 100. 

yıl dönümünde yaşadıklarını düşünmeleri istenmektedir. O yıllardan günümüze yönelik 

“Vatan Vazgeçilmez, Türkiye’m Geçilmez” temalı mektup yazmaları beklemektedir. 

“Gelecekten Mektup Var” yarışmasına katılmak isteyen çocuklarımız kendilerinin gelecekte 

yaşadıklarını hayal ederken 15 Temmuz gecesi olduğu gibi demokrasimizi ve milletin 

egemenliğini engellemek isteyenlerin her daim olacağını unutmadan; atalarının güçlü bir 

Türkiye için sarf ettikleri emekleri, yaşanan zorlukları, her alanda üretilen proje ve yapılan 

atılımları anlatan bir mektup yazacaklardır.  

 

 

Madde 2: Etkinliğin Hedef Kitlesi 

 

Yurt dışında yaşayan 7-17 yaş arası çocuklarımızdır. 

 

Madde 3: Etkinliğin Adı  

 

 “Gelecekten Mektup Var”  
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Madde 4: Yarışmanın Kapsamı 

 

 Yarışma 7-11 ve 12-17 yaş arası çocuklar olmak üzere iki yaş grubunda 

gerçekleştirilecektir. Katılımcılar şanlı geçmişimizin dönüm noktalarını hatırlatan yukarıdaki 

tarihlerde yaşadıklarını düşünerek, o yıllardan bu günlere yönelik “Vatan Vazgeçilmez, 

Türkiye’m Geçilmez” temalı mektuplarını ve başvuru formunu abdigmyarisma@gmail.com 

adresine göndererek yarışmaya katılabileceklerdir.  

 Genel Müdürlüğümüzde kurulacak olan komisyonun değerlendirmesi sonucunda, 

yarışmada dereceye giren ilk üç öğrencinin isimleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü’nün web sayfası (http://abdigm.meb.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarında 

(twitter/mebabdigm; facebook/mebabdigm; instagram/mebabdigm) duyurulacaktır. 

 

 

Madde 5: Yarışmaya Katılım Koşulları 

 

 Yurt dışında yaşayan 7-11 ve 12-17 yaş arası çocuklar, iki farklı yaş grubunda 

yarışmaya katılım sağlayabilecektir. 

 Yarışmaya katılım bireysel olup her katılımcı sadece bir mektup ile yarışmaya 

katılabilir.   

 Katılımcıların mektupları uygun görülmesi halinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Genel Müdürlüğünün web sayfası (http://abdigm.meb.gov.tr/) ve sosyal medya 

hesaplarında(twitter/mebabdigm;facebook/mebabdigm;instagram/mebabdim) 

yayımlanacak olup, etkinliğe başvuran katılımcılar bu koşulu kabul etmiş sayılırlar.  

 

Madde 6: Değerlendirme Kriterleri 

 

Mektuplar, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto kullanılarak Türkçe yazılmalıdır 

ve 4 sayfayı geçmemelidir.  

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup aşağıda verilen 

değerlendirme ölçeğinde yer alan puan dağılımı kullanılacaktır. 

Değerlendirme iki grup için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.  

 

1. Grup 7-11 yaş arası çocuklar (15 Temmuz 2021 tarihi itibari ile 12 yaşından gün almamış 

olmak.) 

2. Grup 12-17 yaş arası çocuklar (15 Temmuz 2021 tarihi itibari ile 18 yaşından gün almamış 

olmak.) 
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       “GEÇMİŞTEN GELECEĞE GURBET HİKÂYELERİ 2” YARIŞMASI 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

Ölçüt Puan 

Mektuba uygun, etkileyici bir başlık 10 Puan 

Etkili bir anlatım gücü (Etkileyici bir metin 

oluşturma, duyguyu ifade edebilme gücü) 
30 Puan 

Anlamlı ve anlaşılabilir cümleler ile ifade 

edebilme 
20 Puan 

Dil bilgisi kurallarına uygunluk 20 Puan 

Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine 

uygunluk 
20 Puan 

Toplam 100 Puan 

 

 

Madde 7: Etkinlik Takvimi 

 

Etkinlik takvimi yurt dışı temsilciliklere duyuru yapılması ile başlayacak ve dereceye 

giren katılımcıların isimlerinin Genel Müdürlüğümüz web sitesinde ve sosyal medya 

hesaplarında yayınlanması ile tamamlanacaktır. 

4 Haziran 2021  : Yurt Dışı Temsilciliklere Duyuru Yapılması 

5 Haziran-2 Temmuz 2021 : Başvuruların Alınması  

5-9 Temmuz 2021  : Başvuruların Değerlendirilmesi 

15 Temmuz 2021’den sonra : Sonuçların Açıklanması 

 

Madde 8: Komisyon 

   

Başvurular Bakanlık temsilcileri ve alan uzmanlarının yer alacağı bir komisyon 

marifetiyle değerlendirilecektir.  

 

Madde 9: Yarışmanın Teknik Özellikleri 

 

Yarışmaya katılacak mektuplar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında 

abdigmyarisma@gmail.com posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru formu ve 

metnin aynı e-posta içinde gönderilmesi önemle rica olunur. 
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Madde 10: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ait Haklar ve Şartlar 

 

1. Gerekli görülmesi halinde, yarışmaya başvuru süresi, Avrupa Birliği ve Dış 

İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından uzatılabilir. 

2. Değerlendirme, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılır. 

3. Komisyon değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır. 

4. Komisyonun kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. 

5. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü haber vermeksizin ödül 

türlerinde ve miktarlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

6. Yarışmaya gönderilen eserleri yayımlama veya farklı iletişim araçlarında kullanma 

hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğüne aittir. 

7. Yarışmaya katılan tüm mektupların kullanım hakları, başvurunun yapılmasından 

itibaren Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne aittir. 

8. Katılımcılar işbu şartları kabul etmiş sayılır. 

 

 

 

Madde 11: Ödüller 

 

Yarışmada dereceye girecek olan katılımcılar Genel Müdürlüğümüz tarafından 

ödüllendirilecektir. Ayrıca dereceye girecek olan eserler, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında (twitter/mebabdigm; facebook/mebabdigm; 

instagram/mebabdigm) paylaşılacaktır. 

  

 

Madde 12: İletişim 

         Milli Eğitim Bakanlığı 

         Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

         İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 

         Tel-1  : 0090 312 413 39 44 

         Tel-2  : 0090 312 413 18 80 

         e-posta  : abdigmyarisma@gmail.com 
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