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DAĞITIM YERLER1NE

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğiintin organizasyonunda 01
Ocak 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında "Gençlerden Geleceğe Mektup" yanşması
düzenlenmektedir. Söz konusu yaflşma kapsamında Üniversitelerin bilgilendirilmesi, sosyal
medya ve resmi web sayfalarında duyuruların yapılması ile ilgili yazı sureti ektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Başkan Vekili

Ek-l: İlgi yazı sureti (1 sayfa)
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Gençlerden 0elcceğc Mektup
Yarışması

YÜ ı..SL.ı<oĞnrrİv KURULU BAŞK^}ILIĞINA
Gcnçtcrin ınilli vc tnancvi duygularını canlı futarak: tck vatan. tck dcvlct, tck bayrak. tck
ınillet inancı ve idealini kaıandırmak. tarih şuürunıın ıoplunıda yerleşmesini sağlamak. dili doğru.
ctkin bir şekilde kullanmasıırı ıeşvik ederek okuyan, düşünen ve yazan gençliğin oiuşmasına kaıkı
sağlaınak aıı,ıacıyla "Gcnçlc;,den Gclcccğc Mcktup" Yarışınası düzcnlcnmektedir.
'l3-29 yaşları arasıııda gençlerimiz,0l Ocak 20l8-3l Mart 20i8
Söz konusu yarışıııaya
tarihlcri arasında http://form.gsb.gov.tr/gencle rdengelecegemektup/ adrc.şindcn mcktı-tp yazarak
katı lıın sağlayabilecek lerdir
Genel Müdürlüğti,nüze ulaşan mektuplar l3-|7ll8-?r122-29 yaş olmak üzcre üç ayn
katcgoride dcğcrlcndiri lrcc i..tir.
[lcr üç katcgoride deteccye girenlerdeıı birinci olan|ar yıırt dışı gezisine dahiI editrecek
ıılup, ikinci olanlara ultrabo :,k bilgisayar, üçüncü olanlara ise dizüstü bilgisayar verilecektir.
Bu bağlaında, siiz konusu projeylc ilgili o}arak Ünivı:rsitclcrin bilgilendirilmcsi, sosyal
ınedya vc rcsırıi web sayQıl,,nnda duyunıların yapılması hususunda gcrcğini arz ederiın.
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Gençlerden Gdoceğ€

BryU,u

lotesİi
l(rtllm Şrtlan

Mektjp

Gençlerden Geleceğe Mekup
cumhıJnyen.nizin 100,Ylhnlkonu alan mektuplann yaıl.bil€.€ği
2023 §loganlra düzenlenmektedir.

Y.nrm.İ.kvlmi

SOnuQla

1

Yarlşm a başvuruhrl (mektup yezma işlem l€ra) ] oca

)

ı0 Nisan 20ı8 ğnhinde

2)

0dİlh

yanşma 'Gençlerden 6ele(eğe Mektup

ll Mğ.'üdğkl€.jt

3) 30 Nisan 201E tarihlnd€

iı*şım

k_ 3

] Man

201 8

aç*lanaraı h.r kateto.ideki €n
ratndanGenel Müdüdüğegönderile(eklr.
il sonuçlan

Gene| MüdürlÜkTürkiye der€.€si

taahl€rj

ar.5lnda yapllacaktır.

iyi alk üç

m€kup

sonuçlann

l

.çlklayac. kt

bıJ

ğdhe kada.

ı

Dd.rl.ndaİm. v. xorrllnon
])Yanşma k3P5.mında yazllan mekupl.rön.€
komasyonlan tiraf|ndan incelen€(ekür,

hef ilin kendisinin olüış!uracağl m€kt!P değcrl€ndirm€
Her kategoridekien iyj 3 mekup belirl€n€re*
€n 8eç ıo Ni$n 2o18

tinhlne k.dar Genel Müdürlüğe re.İniya.

Ve

etkiolitble8ıb.8ltİ adresine elektronik

posta ile

gönderile(€ktir.
2) lncelem€yapacak

bmisyo. görevlıl€rinh

yapa(aktlr,

v€yazlalanlnda uzman akademlsyen il€ MillaEğitlm
Türk(e öğ.€ğnenl€rind€n
kurula(akve ıomisymda €n az 3 kışIgör€v
hepsiöğretmen ya d. akademisy.n olabileceğlgibl her ikj8ruptan

komisyon; €debiyat

Bakanlğdnd.a 8örev yap.n €debiat

/

seçilen ldşalerden de kurulabjlec€kür,
3) lll€r t raflndan gönderilen .İektuplan n nihai değerl€ndnilm€si
G €nçlik Hirmetl€riGenel
Müdürlüğünde alanlnda u2m3n klşalerden oluşturubn komisyon t r.flndan yaplla.aknr.
4) lllerdeve Genel M üdür|üke oluşturulan komiryonlar maktı]Plan tablo,] dey€ralan
knterlĞregöre

değ€dendirecekir.

Gençl.İd.n G.l.c.ğ. ır.ktuP

Yının.rl

Amaalnln ozümrenm.5i va

9t60

yanşma amaon. uy8un olup olmadlğl, ama(lnın doğru birş€kalde anlaşılıp
İaonın d!y8ıJ vQ d üşüncel€rini doğru bir şekilde ortaya koy!p koymadlğl

Türkçeyi (ullanma ve sede|ak
h.tal.rı,.nıanm borukluğu, uy8unsuz benzetmev€ ifadeleİn bulunup bulunmadlğlve
.kl(lbir dille anlathp anlatllmadlğl, m€ktup formaina uy8un 6lupolm.dlğL yarlşma
d€tayve

60 Puan
9t40

açlklamalara yef vejillp venlmedaği

ToPLAı, PuAı{

lıiıızlır
lll€rdeve

Genel Müd ürlükte görev yapan değe.lendirme komjsyonbrnln verdiğl İirarlara iüraz edılemez,

Y.nını B.rvuruiu
1)

Gençl€rden

y.P ac.ktlr.

G€le(eğe

Mel@p Y3rışma5lna başvurular s.d.(e elektronlk onam üu€randen

Bu imk5na sahlp olmay.n kjşaler is€ yazd|klafl m€ktuplai

edecak
8ençlik m€rk€zineteslim
vĞya8ençllk m€rk€zinde
mektup yaza.akv€ mehuPlar t€nçlik merkezi 8örevlIleİi taraf|ndan 5lsteme
yükl.n€cektir. Mektuplann elden te§lim aİ ndlğl du rum laİda ise8ençllı merkerı 8örevlil€ri, mektuba aıt her
türlü hakkın Gençlak Ve s9or Bakanlü"E d€wedildiği ankmlna gelen Muvafakitnameyl ısl.k imza il€
mektup sahiplerlne (18ve üzeriyaşta is€) veya v€lilQrine {18 yaşından küçü*s€) imzalatacaktr.
2) Yanşmaya

k.ülaaklar

]5 Ka9m t..ihi itibariyl€;

adresine 8irereİ mektu

hnor/fo.m]a.,sb g.v tr
P

yazabile(ektir,

öz.l E...lır
1)Yanşrna kapsamlnda yaıılan mektuplannahnü veya kopyaoldıJğu, başk. blryanşma v€ya herhan8a
tesplt €dllmesj durumu nda €serl€r,
5/1 z1 951 taİih ve 58rı6 sayıll Eikir ve
s.n.t Es€rjeri r.anıJnu g€reğince komisyon üy€l€ra tarafi ndan lpğl €dillr,
blr yayın turubı] na gönd€rildiğl
2) Gençlik Ve

spol Bakanllğl, ödül alan

Ve almayan tüm m ektuplann afiş,

vb. he.tğrlü hakhnln kuılanılmasl konu§und. y€tkilioıa.akve
t€lif

k.t ıog broşür, kltap/kıtapçlk

bı] esefl.dn 5846

sayl|y.sjd.n doaan

türn

hak]anna sahip ola.aknr.

3)Ahnü Veya kopya o|duğu, başk. biryarışma veya herhan8lblryayn 8rubuna tönderildiği t€§pit
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ed|len eserler ödül kazanmış o|sa|ar blle dereceleri iptal edlle(ek ve eser sahibi hiçbır hak iddia
edemeye<ektir.
4} Mektuplarda; Türkiye Cumhurlyeti Deüeti yönetlcllerine hakaret ve alay konulan içeren, ırkçı
söylemlere, argo veya küfür içerikli ifadelere, müsteh(en bir söze, svasi içerik ve syasi eleşüriy€ (herhangi
bar pani |ehinde veya aleyhinde). herhangi bir k§i, makam ya da markay övüp/eleşdrmeye, reklama, ahlaki
değerlere uygun olmayan, maddi ve maneü du}€ulara olumsuz bir biçimde aüfte bulunan ifadelere yer

verilemez.
5) lller, mektup değerlendlrme komlsyonunda görev yapacak kişileri ve bl|gllerlnl (adFsoyadl-mesleğF
ünvanl-telefon numarası o|acak şekilde) değ€rlendarme yapllmadan önce Genel Müdürlüğe 8önderecektir.
Komisyonun görev yapmag için Genel Müdürlükten herhangi bir onay beklenmeyeceldir. Ancak Genel
Müdürlük ul6un görmediği komisyon üyelerinin değştirllmesi için talimat verebllecektir. Genel Müdürlük

tarafından değlşürilmesi iİenen komisyon üyelerinin yerine seclen kişiler tekrar Genel Müdürlüğün
onaytna sunulacaktür.
6}

ll kom|syonlan tarafından yapılan değerlendirme sonuçları komisyon üyelerı tarafından tutulan

tutanak

ale

1

5 Mart 20'l 8 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

t limatnamesinde belirülen
şanları kabul etmiş saylır.
8) Bu Talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönellk
yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
7) Yarlşİnaya katıhnlar Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması'ulıEulama
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