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DAGITIM YERLERiNE

ilgi : 23.03.2021 tarihli ve E-51551 452-745.A1.01-1114367 saytlt olur.

Toplumun butun kesimterine din hizmeti sunan Bagkanll$rmtz, toplumsal yaptntn 0nernli bir

kesimini olugturan genqlerin milli ve manevi de$erler ekseninde yetigmelerine katkr sa$lamak amactyla

dini, sosyal, lrultgrel, egitim alanlarrnda sistematik ve kalrcr galtgmalar y0rutmektedir. Bu kapsarnda

Bagkanlrgrmtz,Hz. peygamber'in ornek gahsiyetini, ahlfiki de$erlerini genglere tanttmak, dini, ahlaki ve

manevi degerleri canlr tutmak amacryla iiniversite ogrencilerine yOnelik "Mevlidi Nebi Genqlik Bilgi

Yangmast" gerqeklegtirmektedir.

56z konusu yarrgma ile ilgili olarak Ek-1'de belirtilen konularda gerekli hassasiyetin g6sterilmesi

hususunda gere$ini rica ederim.
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MEVL|D-| NEB! 6ENQL|K aiLoi YARI9MASI USUL VE ESASLARI

1- .Mevlidi Nebi Genglik Bilgi Yangmasr" 22 Mays 2021 tarihinde saat 14:00'da

gevrim igi olarak yarisma.d iyanet. gov.tr ad resi Uzerinden gergeklegtirilecektir.

2- Bagvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden bireysel olarak internet yoluyla

gergeklegtirilecektir. Yarrgmaya iligkin tUm duyurular bu site iizerinden

gergeklegti rileceklerd ir'

3- yarrgmacllar Diyanet igleri Bagkanlr$r Yayrnlarr arastnda yer alan "Hadislerle

O'nu Anlamak" isimli eserden sorumlu olacaklardtr'

4- yangmacrlar http://yayinsatis.diyanet.gov.tr/ adresinden yahut sattg

burolanndan soz konusu eseri temin edebileceklerdir.

S- Bagvurular 05 Nisan 2021 tarihinde baglayacak, 19 Mayrs 2021 tarihinde saat

23.59'a kadar devam edecektir.

6- yalgmaya, orgUn veya aglk o$retime devam eden Universite O$rencileri

katrlabilecek olup 1 Ocak 1993-1 ''Ocak 2004 arastnda do$an Universite

6$rencileri katr labilecektir'

T- T.C.vatandagr olmayan yabancr d$renciler yangmaya bagvuramayacakttr.

g- Diyanet lgleri Bagkanll$r'nrn kadrolu ve, s6zlegmeli personeli yarlgmaya

katrlamayacakttr.

9- Adaylarrn bagvuru gartlarrnr tagryrp tagtmadrklarr hususunda kendi beyanlart

esas alnacak olup yangmayt kazandrklarr takdirde bilgilerini ibraz etmeleri

istenecektir.

1g-yarrgma ile genglerin bilgi seviyelerini dlgmekten ziyade yarlgma vesilesi ile Hz.

peygamber (sav)'i tanrma, onun mesajtnr anlama, genglerin milli ve manevi

duygulalnr geligtirme ve Bagkanhk gahgmalart ile tantgttrma hedeflenmektedir.

Bundan dolayr yalgmantn tanrtrm ve duyuru agamasrnda genglik koordinat6rleri,

KyK ve TDV yurtlarrnda gdrevli manevi dantgmanlar ile Bagkanlrk genglik

galgmatarrnda gorev alan di$er personel aktif olarak gorev alacaklardtr.

11-yangma neticesinde her ilden birincilik elde eden bir erkek ve bir krz O$renciye

TUrkiye Diyanet Vakfl aracrlr$r ile Bagkanh$rmrz tarafrndan bir cumhuriyet alttnl

6dUl olarak verilecektir. Ayrrca mUftUlUkler imkAnlarr nispetinde dereceye giren

d i$er 6$ renci leri 6d U llend i rebileceklerd i r.

12-,Mevlid-i Nebi Genglik Bilgi Yarrgmasr"nda uygulanacak esas ve kurallan tespit

etmek, yalgma sorulalnr olugturmak, yartgma sonuglarlnrn sa$lrklr bir gekilde

degerlendirilmesini temin etmek ve yangma akabinde yangmaya iligkin itiraz

bagvurularrnr degerlendirmek Uzere Bagkanh$tmvca "Mevlid-i Nebi Genglik Bilgi

yarrgmast Yarrgma Soru Hazrrlama Komisyonu" olugturulmugtur. Yangmayla ilgili

ig ve iglemleri s6z konusu komisyon yUrUtecektir'

13-yarrgmaya iligkin itirazlar yangma tarihini takip eden 7 gUn igerisinde elektronik

posta yol uyla ile qencl i k@divanet.qov.tr ad resine yap r labi lecektir.

14-2019 ve 2O2O yrllarrnda yaprlan "Mevlid-i Nebi Genglik Bilgi Yarlgmast"na

katrlarak 6dul alan ogrenciler birinci olduklarr takdirde bir sonraki yarrgmacl 6dule

hak kazanmlg saYllacakttr.



15-yarrgma sonuglarr yarisma.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Aynt

adresten katrlmctlar dogru-yanh9 yaptrklarr sorulart gdrebileceklerdir. Her

yalgmact yarisma.diyanet.gov.tr adresine brrakrlan linkten T.C. kimlik

numarastnr girmek suretiyle yalnrzca kendisine ait TUrkiye Geneli Puant ve

Srralamasr, B6lge Puanr ve Slralamast, ll Puant ve Slralamasl, Okul Puant ve

Slralamasr, do$ru igaretledi$i soru sayrst, yanlrg igaretledi$i soru saylsl ve bog

brraktr$l soru saylst bulunan yangma sonuglart sayfastna ulagarak yarlgma

sonucunu 6$renebilecektir'

16- Elektrik kesintisi vb. sebeplerden kaynakh internet kopmalarr ya da farkh gekilde

slnavdan gegici kopmalar yaganmast durumunda sUre devam edecektir.

Herhangi bir sebepten dolayt yangma sayfasrndan grkrldr$r takdirde yarlgma

sUresi devam edeceginden dolayr sorumluluk ve gerekli tedbirleri almak

yangmactya aittir.

17- Yarrgma srrasrnda yeni sekme agrldr$r takdirde yartgma sonlandlrllacakttr.

18-Yarrgma sUresi 80 dakikadrr ve yangma 80 sorudan olugup her bir soru 1.25

puan de$erinde olacaktlr. Sorularrndah birinin veya birden fazlastntn sonradan

komisyon kararr ile iptali durumunda her bir adaya egit olarak fazladan 1'25 puan

verilecektir.

19-Yan1g cevaplar dikkate alrnmadan sadece do$ru cevaplar Uzerinden puanlama

yaprlacaktrr. Yarrgma sonunda "bitir" butonuna basmak suretiyle yartgmadan

grkanlar toplam yarrgma sUresi bitmeden gtkmrg olsalar dahi kalan sUreyi

ku I lanmak igi n tekrar yafl gma sayfas r na g iremeyeceklerd ir.

20-Dereceye girenlerin tespitinde erkek ve krz 6$renciler ayrl kategorilerde

de$erlend iri lecekti r.

21-Egilik halinde, yagr bUyUk olanlara dncelik verilecektir. Yagta da egitlik olmast

halinde 6grenciler il mUftUlU$Une davet edilip gekilecek kura ile birinci tespit

edilecektir.

NOT: yangmaya iligkin miiftiiltiklerin gu hususlara dikkat etmeleri iinem arz

etmektedir:

1- yarrgmayla ilgili gerekli duyurularrn Universite d$rencilerine zamanlnda yaptlmast

ve tegvik edilmesi amaclyla gerekli haztrhklar yapllacaktlr.

2- Duyurularrn gergeklegtirilmesinde Genglik Koordinatorleri, Manevi Danlgmalar ve

ilgili personelin aktif rol almast sa$lanacakttr.

3- Duyurularrn camilerde, sosyal medya platformlarlnda, mUftUlUk web sitelerinde

vb. yerlerde slkhkla tekrar edilmesi sa$lanacakttr.

DiN HIZMETLERI GENEL MUDURLUGU
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DOSYA

Vakfimrz Mtitevelli Heyeti'nin biriminiz/igletmeniz ile ilgili hususlan ihtiva eden

23t03t2021tarih ve 1650 sayrh kararma iligkin maddeler ozet olarak aqa[rya grkarrlmrgtrr.

Bilgi edinilmesini, gerelinin buna gdre yaptlmasmt ve konu hakkrnda Heyet' e bilgi arz

edilmek izere sonucunun yazhlqifahi olarak bildirilpesini rica ederim.

MADDE:

13- Mevlid-i Nebi Haftasr miinasebetiyle Z02l yrh Mart ayr igerisinde i.iniversite

olrencilerine ydnelik gevrimigi diizenlenecek "Mevlidi Nebi Genglik Bilgi Yarrqmasl"nda dereceye

giren erkek vekrz o$rencilere verilecek Cumhuriyet altm odtillerinin (164 kiqi x 3.000.-b: yaklaqrk

+eZ.OOO.-t'l Vakfimizca kargrlanmasr talebinde bulunan Diyanet iqleri Bagkanh[r Din Hizmetleri

Genel Miidtirlti[t'ntin 03.03.2021 tarlh ve 1101778 saytlt yaztsr ile Genel Miidiirlt[iin 10.03.2021

tarih ve EKHllgz sayrh yazlst de[erlendirilmig;
2021 Yrh Mevlid-i Nebi Haftasr miinasebetiyle, Diyanet iqleri Bagkanltlt'nca Vakrf Genel

Merkezine/Miifttiltiklere gdnderilen/gonderilecek yazr ve eklerinde belirtilen faaliyetlerin icrasr ile
Mevlidi Nebi Genglik Bilgi Yangmasr'nda dereceye girenlere verilecek ddiillere ait yaprlacak 6deme

ve harcamalann kargrlanmasr hususunda Vakrf Genel Miidiirli.i$.i'niin yetkili krhnmast ve bu

maks atla yaprlacak harcamalar n 202 1 yrh biitgesine eklenmesi uygun gortilmtigttir.

DAGITIM
Gereli:
Elitim ve Kiiltiir Hizmetleri Mtidiirlii[iine

3110312021Miit. Hyt. Sek. Uzm. Yrd.
0110412021Miit. Hyt. Sek. V.

Koordinasyon:
0l I 0412021 Gen.Mtid. V.

ihsan AQIK. Miitevelli Heyeti II. Bagkant

Koordinesi:
Mali Hizmetler ve Btitge Miidtirliigtine

: A.$EHIRLI
:A.OKUR

:A.QETIN

e-Posta: intemet adresi:https://www.tdv.org Tel: (0312) 416 90 00 Faks: (0312)416 90 90
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