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1. Yarışmanın adı “Koca Çınarlar Yarışıyor ”dur. Bu yarışma 50 yaş üstü bireylere yönelik genel kültür ve bilgi yarışmasıdır. 
Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Keçiören Müftülüğü ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
düzenlenmektedir. 

2. Yarışmanın amacı; bireyleri sosyal yaşama dâhil etmek, günlük hayatlarında kullanabilecekleri bilgileri kazandırmak, 
insanların ilk önce ailelerinden başlayarak çocuklarına, torunlarına öğrendiklerini aktarmaları, kendilerinin hayatın son 
demi psikolojisinden çıkarak yarar sağlayıcı konuma getirilmeleri, kitap okuma alışkanlığı edindirmek ve İslam dininin en 
önemli ibadetlerinden olan umreyi ifa edebilmesi için bir vasıta olabilmektir. 

3. Yarışmaya kimler katılabilir?

•	 Yarışmaya,	yarışma	soru	hazırlama	komisyon	üyeleri	dışında,	Keçiören’de	ikamet	eden,	50	yaş	ve	üstü	tüm	erkekler	katılabilir.

•	 Yarışmaya,	üniversitelerin	dinî	eğitim	veren	fakültelerinden	(İlahiyat	Fakültelerindeki	tüm	bölümler	ve	Eğitim	Fakültelerindeki	Din	Kültürü	ve	
Ahlak	Bilgisi	Öğretmenliği	bölümlerinden)	önlisans,	lisans,	yüksek	lisans	ve/veya	doktora	programından	mezun	olanlar	katılamazlar.

•	 Yarışmaya,	Din	görevlisi	olarak	çalışmış	ve	halen	çalışıyor	olan	kişiler	katılamazlar.

•	 Katılım	koşullarına	sahip	olmayan	yarışmacılar,	yarışma	dışı	bırakılır;	sonradan	tespit	edildiğinde	ödülü	geri	alınır.	Boş	kalan	sıralama	ve	ödül	
için	diğer	katılımcılar	herhangi	bir	talepte	bulunamayacaklardır.

•	 Yarışma	düzenleyicisi	bir	başvurunun	kurallara	aykırı	olduğunu	tespit	ederse,	başvuruyu	geri	çevirme	yetkisine	sahiptir.

•	 Yarışmaya	katılım	ve	dağıtılan	çalışma	kitabı	ücretsizdir.	Kitaplar	Keçiören	 ilçesinde	bulunan	tüm	camilerden,	mahalle	muhtarlıklarından	ve	
Keçiören	Belediyesi	Sosyal	Yardım	İşleri	Müdürlüğü	Huzurevi	binasından	alabileceklerdir.	

•	 Yarışmaya	 katılmak	 isteyen	 bireyler	 mahallesindeki	 cami	 imamına,	 mahalle	 muhtarına	 veya	 Keçiören	 Belediyesi	 Sosyal	 Yardım	 İşleri	
Müdürlüğü’ne	başvuru	yapabileceklerdir.	

•	 Başvuru	 sırasında	 nüfus	 cüzdanı	 fotokopisi	 istenmektedir.	 Başvuru	 yaptığınız	 yerde	 formunuzu	 eksiksiz	 doldurmanız	 ve	 evraklarınızı	 teslim	
etmeniz	gerekmektedir.	

•	 Başvuru	formu	doldurmayan	ve	belgelerini	tam	teslim	etmeyen	yarışmacılar	yarışmaya	alınmayacaklardır.

•	 Yarışma	için	son	başvuru	tarihi	25/03/2016	Saat	17.00	mesai	bitimidir.	

4. Sınav İçeriği: 
Sınav yazılı(test) olarak yapılacaktır. Yarışma soruları Koca Çınarlar Çalışma Kitabındaki sorulardan hazırlanacaktır. 

5. Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi: 25/03/2016
Yarışma Tarihi: Nisan ayı içerisinde    
Değerlendirme ve Sonuç Bildirim Tarihi: Kesin Tarih ve yer ilan edilecektir. 
Ödül töreni: Kesin tarih ve yer ilan edilecektir. 

•	 Yarışmaya	ait	bilgiler,	başvuru	sayısına	göre	belirlenecek	ve	ilan	edilecektir.

•	 Yarışmaya	 ilişkin	 tüm	 duyurular	 www.kecioren.bel.tr	 sitesinde	 ilan	 edilecek	 ve	 ayrıca	 tüm	 yarışmacıların	 cep	 telefonlarına	 mesaj	 olarak	
gönderilecektir.

•	 Bu	nedenle	tüm	yarışmacıların	cep	telefonu	numaralarını	vermeleri	zorunludur.

•	 Duyuruların	yarışmacılara	ulaşamamasından	kurumumuz	sorumlu	değildir.



•	 Yarışma	 sonunda	 yarışmacılar	 arasında	 eşitlik	 olması	 halinde,	 yarışmacılara	 alternatif	 sorular	 sorulacaktır.	 Eşitlik	 bozulmadığı	 takdirde	
kitapçıkta	yer	almayan	soruları	sorma	yetkisi	değerlendirme	komisyonuna	aittir.

•	 Yarışma	düzenleyicisi	ve	değerlendirme	komisyonu,	yarışma	ve	değerlendirmeye	ilişkin	usul	ve	esasları	değiştirme	hakkına	sahiptir.

•	 Başvurular	mesai	saatleri	içinde	teslim	edilir.

•	 Tüm	yarışmacılara	Teşekkür	Belgesi	verilecektir.

6. Ödüller:      
Birinciye: 2 kişilik 15 günlük umre 
İkinciye: 2 kişilik 10 günlük umre
Üçüncüye: 1 kişilik 10 günlük umre  

*Cami	imamları	arasından	cemaatini	yarışmaya	teşvik	edip,	en	iyi	hazırlayan	ve	en	fazla	katılımı	sağlayan	komisyonumuzun	seçeceği	3	imam	da	
umre	ile	ödüllendirilecektir.	(Cami	imamının	da	başvurularla	birlikte	nüfus	cüzdanı	fotokopisi	vermeleri	ve	form	doldurmaları	zorunludur.	)	

**	Aile	 büyüğünü	 (dedesini,	 babasını	 vb.)	 bu	 yarışmaya	 teşvik	 edip,	 hazırlayan	 ve	 birinci	 olmasını	 sağlayan	 çocuğa	da	umre	 hediye	 edilecektir.	
(Başvuru	esnasında	çocuğun	bilgilerinin	de	forma	yazılması,	nüfus	cüzdanı	fotokopisi	vermesi	ve	derece	giren	yarışmacının	çocuk	ile	hazırlandığını	
doğrulaması	zorunludur.	)

BAŞVURU FORMU
Başvuru Sahibinin;

Adı ve Soyadı : _________________________________________________________________________

Adresi : _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

Telefon : 0 (       ) - ____________________ Cep : 0  ____-___________________

İmza : _________________________

Başvuruya teşvik eden ve hazırlayan çocuğun veya torunun;

Adı ve Soyadı : _________________________________________________________________________

Okulu : _________________________________________________________________________

Sınıfı : _________________________________________________________________________

İmza : _________________________

Başvuruya teşvik eden ve hazırlayan cami imamının;

Adı ve Soyadı : _____________________________________________________________________

Görevli olduğu Cami : _____________________________________________________________________

İmza : _________________________
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