
 
 

SESSİZ ÇIĞLIK MEKTUP YARIŞMASI 
 

   Organizator:     Yaşlı Hakları ve  Ruh Sağlığı Derneği 

      Yarışma Tarihi:     30 Kasım – 30 Aralık 2019  

           Ödüller:     Birincilik ödülü 2,000, ikincilik ödülü 1,500,  üçüncülük ödülü 1,000 TL 

      Sponsorlar:     ALBANK LTD, ASBANK LTD   

   Amaç:     Toplumda yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayan hastaların sorunlarına  

                    dikkat çekmek, toplumda farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak 

 

Yarışmacılar aşağıdaki temalardan birinde yarışabilirler: 

 

Ruh Sağlığı: Ruh sağlığı sorunu yaşıyorsanız veya ruh sağlığı sorunu olan akrabalarınıza 

bakıyorsanız  hayat hikayenizi ve toplumda karşılaştığınız zorlukları, görünmez engelleri bize 

bir mektup ile aktararak yarışmaya katılabilirsiniz.    

 

Yaşlı Hakları: Yakınlarınız veya çevreniz tarafından maddi veya manevi istismar edilen, bir 

yaşlı iseniz,  veya yaşlısına en zor şartlarda bakan bir yaşlı yakını iseniz yaşadığınız sorunları 

bir mektup şeklinde yazıp yarışmaya katılabilirsiniz. 

 

Başvuru şekli: Mektuplar iki şekilde kabul edilir. Mektubunuzu e-mail ile Yaşlı Hakları ve 

Ruh Sağlığı Derneği’ne aşağıdaki email adresine gönderebilirsiniz. Veya aşağıda verdiğimiz 

bölgesel telefon numaralardan bizi arayarak elden alınması için bize adresinizi verebilirsiniz. 

 

        E-mail ile:  info@yaslihaklariveruhsagligi.org  

 

        Bölgesel iletişim telefon numaraları:  

        Lefkosa:(0533)8649955;   Mağusa:(0542)8533188;    İskele/Karpaz: (0548) 855 5555   

        Lefke/Güzelyurt: (0533) 8316550    Girne/Lapta: (0533) 8316550 

 

Not: İsmini açıklamak istemeyen kişiler rumuz ile katılabilir, ve ödül kazanırsa ödülü 

bir aracı ile alabilir. 

 

Daha fazla bilgi İçin lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz. 

 http://yaslihaklariveruhsagligi.org/tr/   

 

        Sorularınız için bize yukarıdaki email ve telefon numaralarından ulaşabilirsiniz 

mailto:info@yaslihaklariveruhsagligi.org
http://yaslihaklariveruhsagligi.org/tr/


 
 

SESSİZ ÇIĞLIK MEKTUP YARIŞMASI 
  

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 
 

1. Yarışma Tarihi 

Yarışma için gönderilen mektupların  30 Kasım - 30 Aralık 2019 tarihleri arasında elimize 

geçmesi gerekmektedir. 30 Aralık mektupların elimize geçmesi için en son tarihtir. 

 

2. Kimler Katılabilir 

a) Mektup yarışmasına sadece Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan bireyler katılabilir. 

b) Dernek üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar. 

 

3. Yarışma Katılım Ücreti 

Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

 

4. Mektup 

Mektup gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor olmalıdır. Hayali veya olmamış olayları gerçek 

gibi anlatan mektuplar yarışma dışı bırakılacaktır. Mektubun uzunluğu en az 250 kelime 

olması önemlidir. 

 

5. Yarışma Temaları 

Yarışmaya aşağıda belirtilen şekilde ruh sağlığı veya yaşlılar ile ilgili bir mektupla 

katılabilirsiniz.  

 

Ruh Sağlığı: Ruh sağlığı sorunu yaşayan  bir bireyin gerek tedavisinde, gerek aile içinde 

veya iş yerinde yaşadıklarını, hayatının hangi yönlerden farklı olduğunu anlatıyor olmalıdır. 

Mektubu hasta veya hasta yakınları yazabilir. 

 

Yaşlı Hakları: Yaşlı bireylerin maruz kaldıkları haksız davranışlar, yaşlı olmaktan dolayı 

yaşadıkları dışlanma, ihmal ve istismar edilme, bakım sıkıntısı ve çaresizlik gibi konularda 

kendilerinin veya yakınlarının yazdıkları mektuplar ile katılabilirler.   

 

6. Katılım Şekli 

Mektuplar iki şekilde kabul edilir. Mektubunuzu e-mail ile aşağıdaki email adresine  

gönderebilirsiniz. Veya aşağıda verdiğimiz bölgesel telefon numaralardan bizi arayarak elden 

alınması için bize adresinizi verebilirsiniz. 

 



        E-mail ile:  info@yaslihaklariveruhsagligi.org  

 

        Bölgesel iletişim telefon numaraları:  

        Lefkosa: (0533)8649955;   Mağusa: (0542)8533188;    İskele/Karpaz: (0548) 855 5555   

        Lefke/Güzelyurt: (0533) 8316550    Girne/Lapta: (0533) 8316550 

 

Katılımcılar mektubun sonuna isim- soyisim ve ulaşabileceğimiz bir numara yazmalıdırlar. 

İsim-soyisim vermek istemeyen katılımcılar telefon numaralarını ve rumuzlarını yazabilirler. 

 

7. Ödüller 

a) Birincilik ödülü  : 2,000 tl 

b) İkincilik ödülü  : 1,500 tl 

c) Üçüncülük Ödülü  : 1,000 tl 

 

8. Seçici Kurul 

Seçici kurul  3 dernek temsilcisinden oluşmaktadır. 

 

9. Yarışma Sonuçlarının Açıklanma Tarihi 

Yarışma sonuçları yarışmaya katılım tarihinden en geç bir ay sonra, gazetede, facebook ve 

dernek websitesinde halka açıklanır.  

 

10. Yarışma Sonucu Nasıl bildirilir: 

Yarışmayı kazananlara yazılı ve sözlü olarak yarışma sonucu bildirilir, ve ödül töreni yapılarak 

kazandıkları ödüller kendilerine şahsen takdim edilir. 

 

11. Gizlilik ve Etik 

Hiçbir katılımcının mektubu yazılı ve sözlü onay alınmadan kimseyle paylaşılmayacaktır. 

Ödül kazanan mektuplar da izin alınarak paylaşılabilecektir.  
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