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40 Hadisle 
Değerlerimiz 

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2019 
 

40 HADİSLE DEĞERLERİMİZ YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

İslam dininin temel kaynaklarından biri olan ve toplumsal yaşamı etkilemesi açısından önemli görülen, 

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) söz ve eylemlerini içeren metinler olarak kabul edilen hadislerin 

önemini öğrencilerimize kavratmak, hadisler ışığında ahlaki değerler kazandırmak,  bu değerlerin 

oluşmasında hadislerin önemini fark ettirmek amaçlanmaktadır.  

Gerçekleştirilecek olan bu yarışma ile değerlerimizin gerçek anlamda nasıl yaşanması gerektiğini göstermek 

amacıyla, öğrencilerimizin hayal gücünü kullanarak hadislerin görselleştirilecek ve paylaşılacaktır.  

KİMLER KATILABİLİR? 

Yarışmaya Aydın ili genelinde tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri 

katılabilir.   

BAŞVURU ŞARTLARI 

 Yarışmaya 35x50 cm ölçülerinde kâğıda yapılmış çizimler ile katılım sağlanabilir. 

 Kağıtlar yön olarak yatay veya dikey olarak kullanılabilir.  

 Yarışmacılar kendi anlatım biçimlerine uygun, istedikleri boya malzemesi ve tekniği kullanmakta 

serbesttirler. 

 Yarışmaya her öğrenci en fazla 3 çalışma ile katılabilir. 

 Yarışmaya katılacak eserler kopya olmamalı ve yardım almadan yapılmalıdır. 

 Başvuru yapılan eser daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş olmalıdır. 

Aksi durum tespit edilen eserler değerlendirme dışı bırakılır. 

 Yarışmaya katılacak eserlere siyah paspartu yapılmalıdır. 

 Yarışmaya katılacak eserlerin ön yüzünde çizimden başka bir bilgi bulunmayacaktır. 

 Yarışmaya başvurulan her eser için başvuru formu doldurulmalı ve eserin arkasında sol üst tarafa 

yapıştırılmalıdır. 

 Her öğrenci danışman öğretmeni eşliğinde başvuru yapacaktır. Okul müdürlüklerine elden yarışma 

başvurusu yapılacaktır. 

 Son katılım tarihinden sonra, başvuru yapılan eserler değerlendirilmez.  

 Yarışmaya katılan eserler geri iade edilmeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı Aydın İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne aittir. Eser sahipleri, çizimleri üzerinden hak talep etmeyecektir. 

 Yarışmaya katılan tüm adaylar, bu şartnamede yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.  
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YARIŞMA TAKVİMİ 

 Duyuru  

 Yarışmaya Başvuru Tarihi (01 Aralık 2019) 

 Yarışmaya Son Başvuru Tarihi (31 Aralık 2019) 

 Derecelerin Açıklanması 

 Ödüller ve Sergi (Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ileri tarihte belirlenecek gün 

doğrultusunda planlanacaktır).  

 

YARIŞMA SÜRECİ 

 Okullara duyuru yapılması 

 Çizimlerin yapılması 

 Öğrencilerin danışman öğretmen eşliğinde okul müdürlüklerine imza karşılığı başvuru yapması (Son 

tarih 31 Aralık 2019) 

 Okul müdürlüklerinin, okullarından yapılan başvuruları toplu halde ilçe milli eğitim müdürlüklerine 

imza karşılığı teslim etmeleri (Son tarih 3 Ocak 2020) 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin, ilçelerinde toplanan çizimleri Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne imza 

karşılığı teslim etmeleri (Son tarih 10 Ocak 2020) 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü komisyonu tarafından değerlendirme yapılacaktır. Komisyonda yer 

alan öğretmenler yarışma için danışman öğretmenlik yapamayacaklardır. 

 Çizim ve hadisin içerik açısından uygunluğu, bütünlük, özgünlük, tasarım ve malzemenin doğru 

kullanımı vb. açılardan değerlendirilecektir. 

 

ÖDÜLLER 

1. Birincilik Ödülü 

2. İkincilik Ödülü 

3. Üçüncülük Ödülü 

 Yarışma sonunda Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görülen sayıda eser sergilenecek ve 

belge verilecektir.  

 Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir. 

 

YARIŞMA KAPSAMINDA ÇİZİMİ YAPILACAK HADİSLER 

 Yarışma kapsamında yer alan hadisler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından web sitesinde yayınlanan 

hadisler arasından seçilmiştir ve liste halinde yayınlanmıştır. 

 

 


