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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

“YAZIYORUM-ÇİZİYORUM” ETKİNLİĞİ UYGULAMA ESASLARI  

A. ETKİNLİĞİN AMACI VE KONUSU 

Diyanet İşleri Başkanlığı, cami merkezli din hizmetinin yanı sıra pek çok kurum 

aracılığıyla her kesimden insanımıza din hizmeti sunmaktadır. Sosyal hizmet kurumlarında 

(çocukevi, çocuk evleri sitesi ve ÇODEM) ikamet eden ve toplumumuzun kırılgan 

kesimlerinden olan çocuklarımıza ulaşmayı din hizmetinin bir parçası olarak görmektedir. Bu 

bağlamda, ilgili Bakanlıkla yapılan protokol kapsamında çocuklarımızı İslâm dininin 

değerleriyle buluşturarak ahlakî gelişimlerine katkı sağlamak Başkanlığımızın hedefleri 

arasındadır. Bu hedef doğrultusunda din görevlilerimiz büyük bir özveri ve azimle sosyal hizmet 

kurumlarında belli periyotlarla çocuklarımızla buluşarak onlara millî ve manevî değerleri 

kazandırmak için gayret sarf etmektedirler. 

Başkanlığımızca, çocuklarımızın manevi değerlerimizi içselleştirmeleri ve bu değerlerle 

güçlenerek sorunların üstesinden gelme/toplumla bütünleşme becerisi kazanmalarına katkı 

sağlamak üzere  “Yazıyorum-Çiziyorum” başlıklı bir etkinlik düzenlenecektir. 

Etkinlik yazma (şiir-masal-öykü) ve çizim (resim-karikatür) olmak üzere iki ana dalda 

ve 5 kategoride yapılacaktır. Tüm kategorilerin temaları aşağıdaki değer başlıklarından 

oluşacaktır:  

1. Paylaşma ve Yardımlaşma 

2. İnsan Sevgisi 

3. Çevre Bilinci 

4. Dua Etmek 

5. Selamlaşma 

6. Mahremiyet Bilinci 

7. Kul Hakkı 

8. Kanaatkâr Olmak 

9. Güvenilir Olmak 

10. Merhametli Olmak 
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B. KATILIM ŞARTLARI 

1. Etkinlik, çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve ÇODEM’de ikamet eden 10-15 yaş grubu 

çocukların katılımına açıktır. Değerlendirme Kurulunun 1. derece yakınları yarışmaya 

katılamazlar. 

2. “Yazıyorum”  Dalında Katılım Kriterleri: 

 -Metinler Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır. Bilgisayarda Word 

 formatında, A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipinde 12 punto ile 

 yazılacaktır.  

 - Şiirler 2 -8 kıta arasında olacaktır. 

 - Masal ve öykü türlerindeki metinlerin uzunluğu 1,5 satır aralığıyla, 1-3 sayfa 

 arasında olacaktır. 

 -Metinler e-posta yoluyla İl Müftülüklerine ulaştırılacaktır. 

3. “Çiziyorum”  Dalında Katılım Kriterleri: 

 - Resimlerde 35x50 ebat resim kâğıdı kullanılacaktır. Pastel, kuru, sulu boya, keçeli 

 kalem boya kullanılabilecektir. 

 - Karikatürlerde A4 boyutunda  resim kâğıdı kullanılacaktır. Siyah beyaz veya renkli 

olabilecektir. 

 - Resim-karikatürler çerçevesiz ve paspartulu (mukavva karton arasında) olarak İl 

 Müftülüklerine posta yoluyla ulaştırılacaktır. Resimlerin ön yüzünde hiçbir yazı ve ibare 

 olmayacaktır. Arkasına katılımcı bilgilerinin yer alacağı bir etiket yapıştırılacaktır.  

4. Eserler, 13 Kasım 2020 mesai bitimine kadar posta (resim ve karikatürler) ve e-posta 

(metinler) yoluyla İl Müftülüklerine teslim edilecekler.  

5. Çocuklar “Yazıyorum-Çiziyorum” etkinliğinin her iki dalında da birden fazla eser ile 

katılım sağlayabilirler.  
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6. Ad, soyad ve iletişim bilgileri (telefon ve e-posta) “Yazıyorum” dalında metin sonunda; 

“Çiziyorum” dalında ise kâğıdın arka kısmında  yer alacaktır. 

7. Diyanet İşleri Başkanlığı etkinliğe gönderilen tüm eserleri, televizyon, internet ve diğer 

her türlü ortamda yayımlama, sergileme; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, 

dergi vb. alanlarda kullanım hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerinin ticari amaç 

olmaksızın eserlerinin bu ortamlarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. 

8. Diyanet İşleri Başkanlığı etkinlik ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

C. DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER 

1. İl müftülüğü bünyesinde eserleri değerlendirmek üzere şiir, masal, öykü, resim ve 

karikatür olmak üzere beş kategori için ayrı Değerlendirme Kurulları oluşturulacaktır. 

2. Yazıyorum dalında değerlendirme; edebî unsurlar (35 puan), temanın işleniş tarzı (35 

puan) , Türkçe ve gramer kuralları (30 puan) olmak üzere 100 tam puan üzerinden 

yapılacaktır. 

3. Çiziyorum dalında değerlendirme; resmin özgünlüğü (30 puan), sanatsal değeri (30 

puan), yaratıcılık ve konunun mesajı (40 puan) olmak üzere 100 tam puan üzerinden 

yapılacaktır. 

4. Değerlendirme kurulu üyeleri 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında toplanarak;  

“Çiziyorum”  dalındaki çizimleri ve “Yazıyorum” dalındaki metinleri değerlendirip her 

kategoride ilk üçe girmeye değer bulunan eserleri belirleyeceklerdir. Yazıyorum dalı 

kurul üyeleri dilerlerse toplantı öncesi bireysel okumalar yapabileceklerdir. 

5. Dereceye giren   “Yazıyorum” dalındaki eserler e-posta; “Çiziyorum” dalındaki eserler 

posta yoluyla 18 Aralık 2020 tarihine kadar il müftülükleri tarafından Başkanlığımıza 

gönderilecektir. 

6. Dereceye giren eserlerin ilanı il müftülükleri tarafından yapılacak olup etkinliğin her 5 

kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.  

7. İl müftülüklerimizce birinciye 300 tl, ikinciye 200 tl, üçüncüye 100 tl ödül; etkinliğe 

katılan tüm çocuklara ise ekte gönderilen “katılım belgesi” verilecektir.  
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D. DEĞERLENDİRME KURULLARI 

1. Değerlendirme Kurulları ADRB’lerden sorumlu müftü yardımcısının başkanlığında, 

çocuk evlerinde din hizmeti sunan  müftülük personeli, Çocuk Evi Sorumlusu 

(Öğretmen) , “Yazıyorum” dalında Türkçe-edebiyat öğretmeni; Çiziyorum dalında resim 

öğretmeni olmak üzere dört kişiden oluşacaktır.  


