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SUNUŞ

Yurt dışında eğitim öğretim faaliyetleri yürütmek amacıyla 17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfı, hâlihazırda 42 ülkede 324 eğitim kurumu ve 42 yurt ile
faaliyetlerine devam etmektedir. Dünyanın farklı coğrafyalarında 40 bine yakın öğrenciye
eğitim-öğretim hizmeti veren Vakfımızın yurt dışı temsilciliklerinde Türkiye’den yaklaşık
500 eğitimci ve destek personeli yanında ülkelerin kendi yerel eğitimci ve destek personeli ile birlikte 6000’e yakın personel görev yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı personelinin
zenginliği ve çeşitliliği yönüyle Türkiye Maarif Vakfı, farklı kültürlerin bir araya geldiği ve bu
kültürlerin bir arada yaşadığı uluslararası bir eğitim kurumu niteliği taşımaktadır. Maarif’in
bu kültürel zenginliği onun; ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi ve
erdemli insanlar yetiştirme vizyonu ve eğitimde insanlığın ortak birikimini ve Anadolu’nun
kadim irfan geleneğini esas alma misyonu ile de örtüşmektedir.
Kültürel duyarlılık temelinde farklı dil ve kültürlere mensup kişilerin iyi ve erdemli insanlar
yetiştirme gayesiyle Maarif çatısı altında bir arada ve birlikte ortak değerlerde buluşması
Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Gül Baba, Hacı Bayramı Veli, Hacı Bektaş Veli gibi
Müslüman Türk erenlerin miras olarak Anadolu insanına bıraktığı medeniyet anlayışını da
temsil etmektedir. Günümüzde Türkiye Maarif Vakfı bu medeniyet anlayışını, erdemli insan
temelinde ortaya koyduğu eğitim modeli ile insanlığın barışı ve huzuru için dünyanın her
bir coğrafyasına ulaştırma gayretindedir.
Sözü edilen anlayışın hayata geçmesi bilginin peşinde koşan, merak eden, araştıran, keşfeden, gözlem yapabilen, farklı kültür ve medeniyetleri tanıyan, bilen ve bu bilimsel tecrübesini yazılı hâle getirebilen, kültürel duyarlılık sahibi, empati kurabilen ve bütün bunları
Maarif çatısı altında yaşam becerisine dönüştürebilen yüksek ideal sahibi “Maarif insanı” ile
mümkün olabilecektir.
Türkiye Maarif Vakfı, kültürel duyarlılık temelinde barış ve huzur içinde birlikte yaşama ve
birlikte hareket etme anlayışını gelecek nesiller için model oluşturmak ve bunu kalıcı hâle
getirmek amacıyla ana teması “Maarifli olmak” olan yurt içi ve yurt dışı personelinin katılımıyla deneme, gezi yazısı, hatıra ve şiir yazma yarışması düzenlemektedir.
Yarışma; Türkçe Öğretimi Koordinatörlüğü, Sosyal ve Kültürel İşler ve Rehberlik Dairesi
Başkanlığı ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün koordinasyonunda merkez birimleri
ve yurt dışı temsilciliklerinin iş birliğiyle gerçekleştirilecektir.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI PERSONELİ ARASI DENEME GEZİ YAZISI HATIRA ve
ŞİİR YAZMA YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1- Konu:
“Maarifli Olmak”
2- Amaç:
Türkiye Maarif Vakfının insanlığın ortak mirası ve Anadolu’nun kadim irfan geleneği ışığında kültürel duyarlılık temelinde geliştirdiği barış ve huzur içinde birlikte
yaşama ve birlikte hareket etme anlayışını pekiştirmek, gelecek nesiller için model oluşturmak ve bunu kalıcı hâle getirmek, yurt dışı ve yurt içi personel arasında olgu ve olaylar temelinde okuma, araştırma ve gözlemlerine dayanarak bilgi
ve tecrübe paylaşımı sağlamak ve iletişimi güçlendirmektir.
3- Kapsam:
Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılma koşullarını, başvuru şeklini, değerlendirme kurulunun oluşumunu, yapılacak değerlendirmeye verilecek ödüller ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
4- Katılma Şartları:
Yarışmaya Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde görev yapan herkes katılabilir.
A- Kurullar ve Yarışma Süreci
1- Bu yarışma Türkiye Maarif Vakfı adına Türkçe Öğretimi Koordinatörlüğü, Sosyal
ve Kültürel İşler Dairesi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü iş birliği ile yürütülür.
2- Kurullar:
2.1. Ülke Eser Koordinasyon Kurulu:
Ülke direktörlüklerinde, ülkede görev yapan personelin göndereceği eserleri
toplamak ve e-posta yoluyla Türkçe Öğretimi Koordinatörlüğüne iletmek üzere,
ülke direktörü başkanlığında bir (1) Türk ve bir (1) yerel personelin yer aldığı üç
(3) kişiden oluşan Ülke Eser Koordinasyon Kurulu kurulur. Yurt dışı personeli
tarafından yazılan eserler, başvuru formu doldurularak e-posta yoluyla ülke direktörlüklerine gönderilir. Ülke direktörlüklerinde toplanan eserler son başvuru
tarihinden bir gün sonra (24 Nisan 2020) Türk ve yerel personel bazında yarışma kategorilerine ayrılmış klasörler halinde düzenlenerek e-posta yoluyla (maarifliolmak@turkiyemaarif.org) Türkçe Öğretimi Koordinatörlüğüne gönderilir.

[Merkezde görev yapan personel tarafından yazılan eserler, son başvuru tarihine
kadar e-posta yoluyla (maarifliolmak@turkiyemaarif.org) Türkçe Öğretimi Koordinatörlüğüne gönderilir.]
Koordinatörlüğe ulaşan eserlerin her birine yazar isimleri kapatılarak birer numara verilir; orijinal metin, verilen numara zarfa basılarak kapatılır ve arşivlenir.
Metnin isimsiz ve numaralı hâli çoğaltılarak Seçici Kurula verilir.
2.2. Seçici Kurul:
Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümlerindeki öğretim üyeleri ile Türkiye Maarif Vakfından temsilcilerin katılımıyla toplam yedi (7) kişiden oluşacaktır. Bu kurul, eserleri ayrı ayrı değerlendirir. Yedi (7)
jüri üyesinin toplamının ortalaması alınarak sıralama yapılır. Her kategoriden ilk
üç (3) dereceye giren ve mansiyona değer görülen dokuz (9) eser ile jüri özel
ödülüne layık görülen bir (1) eser olmak üzere toplam on üç (13) eser, en yüksek
puandan başlanarak sıralanır.
B- Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Hususlar
1. Eserler Türkçe veya Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kurumlarının eğitim yaptığı
dillerde yazılabilir.
2. Yarışmanın konusu “Maarifli Olmak” olarak belirlenmiştir.
3. Katılımcılar yarışmaya her bir kategoride (deneme, gezi yazısı, hatıra ve şiir)
en fazla ikişer eserle başvurabilirler.
4. Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış
ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
5. Yarışmaya gönderilmeden veya gönderildikten sonra, sonuçlar açıklanmadan
veya açıklandıktan sonra herhangi bir mecrada yayımlandığı tespit edilen
eserler yarışmadan doğrudan elenmiş olur ve kazanmış olsalar dahi ödülleri
verilmez.
6. Eserler A4 kâğıdına 1,5 satır aralığı ve 12 puntoyla Times New Roman yazı
karakteriyle yazılır.
7. Eserler en çok iki bin (2.000) kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılır.
8. Türkçe eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.
9. Eser sahipleri, yarışmaya katılmakla eserlerinin yayınlanmasını kabul etmiş
sayılırlar. Yayımlanan eserlere ayrıca telif ücreti ödenmez.
10. Yarışmaya katılan tüm eserlerin telifi Türkiye Maarif Vakfına ait olur.
11. Türkiye Maarif Vakfı uygun bulduğu eserleri kitaplaştırabilir. Kitapta yer alacak eserler için dereceye girmiş veya girmemiş fark etmeksizin ayrıca telif
ödenmez.
12. Gönderilen yazıların tüm hukukî sorumluluğu eser sahibine aittir.
13. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen
eserler, değerlendirmeye alınmaz ve iade edilmez.
C- Yarışma Takvimi
Türkiye Maarif Vakfı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruların
yapılması: 14 Ocak 2020

Başvuruların sona ermesi: 23 Nisan 2020
Ülke Eser Koordinasyon Kurulunca toplanan eserlerin Türkçe Öğretimi Koordinatörlüğüne teslimi: 24 Nisan 2020
Türkiye Maarif Vakfı tarafından dereceye giren eserlerin www.turkiyemaarif.org
internet sitesinde ilân edilmesi: 13 Mayıs 2020 (İlan öncesi, dereceye giren personelin bulundukları Bölge Koordinatörlükleri ve Ülke Direktörlüklerine bilgi verilecektir.)
D- Ödüller
1- Ödüller:

DENEME

GEZİ YAZISI

HATIRA

ŞİİR

Birinci

1

Online Dil Öğretimi Uygulaması (1 yıllık üyelik), E-Kitap Okuma
Cihazı, Bluetooth Kulaklık.

İkinci

1

Online Dil Öğretimi Uygulaması (1 yıllık üyelik), E-Kitap Okuma Cihazı.

Üçüncü

1

E-Kitap Okuma Cihazı.

Mansiyon

9

Sesli Kitap Uygulaması. (1 yıllık üyelik)

Jüri Özel

1

Birinci

1

Online Dil Öğretimi Uygulaması (1 yıllık üyelik), E-Kitap Okuma
Cihazı, Bluetooth Kulaklık.

İkinci

1

Online Dil Öğretimi Uygulaması (1 yıllık üyelik), E-Kitap Okuma Cihazı.

Üçüncü

1

E-Kitap Okuma Cihazı.

Mansiyon

9

Sesli Kitap Uygulaması. (1 yıllık üyelik)

Jüri Özel

1

Birinci

1

Online Dil Öğretimi Uygulaması (1 yıllık üyelik), E-Kitap Okuma
Cihazı, Bluetooth Kulaklık.

İkinci

1

Online Dil Öğretimi Uygulaması (1 yıllık üyelik), E-Kitap Okuma Cihazı.

Üçüncü

1

E-Kitap Okuma Cihazı.

Mansiyon

9

Sesli Kitap Uygulaması. (1 yıllık üyelik)

Jüri Özel

1

Birinci

1

Online Dil Öğretimi Uygulaması (1 yıllık üyelik), E-Kitap Okuma
Cihazı, Bluetooth Kulaklık.

İkinci

1

Online Dil Öğretimi Uygulaması (1 yıllık üyelik), E-Kitap Okuma Cihazı.

Üçüncü

1

E-Kitap Okuma Cihazı.

Mansiyon

9

Sesli Kitap Uygulaması. (1 yıllık üyelik)

Jüri Özel

1

Sesli Kitap Uygulaması. (1 yıllık üyelik)

Sesli Kitap Uygulaması. (1 yıllık üyelik)

Sesli Kitap Uygulaması. (1 yıllık üyelik)

Sesli Kitap Uygulaması. (1 yıllık üyelik)

Dereceye giren her personele Evliya Çelebi Seyahatnamesi hediye edilecektir.

2- Başarı Belgesi:
Dereceye giren personele Başarı Belgesi verilir.
E- Yarışma giderlerinin karşılanması:
Yarışma giderleri Türkiye Maarif Vakfı tarafından karşılanır.
F- Bilgilenme:
Katılımcılar yarışmaya ait sorularını maarifliolmak@turkiyemaarif.org e-posta
adresine gönderebilirler.
Bu şartname toplam beş (5) sayfadır.

