
“BİR İYİLİK BİR FİDAN“ 
TEMALI RESİM YARIŞMASI

Dünyanın  ve  ülkemizin  farklı  noktalarında  çeşitli  sebeplerle  orman
yangınları olduğu malumlarınızdır. Bu yangınlarda yitirdiğimiz ormanlarımızın
tekrar yeşertilmesi  ve geleceğe daha yeşil  bir dünya bırakmak adına Türkiye
Diyanet Vakfımız “Bir İyilik Bir Fidan” temalı bir kampanya başlatmıştır.

Küçükçekmece Müftülüğü olarak bu kampanyaya destek olmak, yaz Kur’an
kursunda okuyan çocuklarımıza,  gençlerimize bu  kampanyayı tanıtmak, farklı
bir  pencereden  çocuklarımızın  orman  yangınlarıyla  alakalı  duygularını
resmetmek  ve  bütün  canlıların  nefes  kaynağı  ormanların  önemi  konusunda
toplumsal  bilinçlendirme  ve  farkındalık  oluşturmak  amacıyla  Yaz  Kur’an
Kursunda eğitim alan öğrencilerimiz arasında bir resim yarışması planlanmıştır.

Yarışmanın Uygulama Esasları:

1- Yapılacak olan resimler ormanlarımız ile alakalı olacaktır.

2- Yarışmaya katılabilmek için Yaz Kur’an Kursunda 4-15 yaş aralığında, DİBBYS
sistemine kayıtlı, yüz yüze okuyor olmak gerekir.

3- Yarışmanın uygulanması ve takibi bizzat Yaz Kur’an Kursunda görev alan tüm
personel tarafından özveri ile yapılacaktır.

4- Resimler, her hangi bir boş kağıda yapılabileceği gibi, kağıt israfı hususunda
farkındalık  ve  bilinç  oluşturmak  amacıyla  öğrencilerin  okullarda  kullanmış
oldukları, arkası boş kağıtlardan olması tavsiye edilecektir. Kağıdın bir yüzü ders
notu diğer yüzü boş olan kağıtlara resim yapılabilecektir.

5- Yarışmacılar resim kağıtlarının arkasına okunaklı bir şekilde, adı soyadı, yaşı,
iletişim bilgileri ve öğrencisi oldukları Cami/Kurs adını yazacaklardır.

6-  Katılımcılar  eserlerinin  özgün  olduğunu,  daha  önce  benzeri  bir  yarışmaya
katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

7- Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, “Bir İyilik Bir Fidan” teması
ile bağlantılı olmasına dikkat edilecektir.

8- Yarışma kız ve erkek öğrenci ayrı olmak üzere , 4 yaş ile başlayıp 15 yaş dahil
her yaş aralığında ayrı ayrı değerlendirmesi yapılacaktır.

9- Yaş gruplarına göre kız ve erkek öğrenciler icin 12 şer kategori olmak üzere
toplamda 24 ayrı kategoride resim yarışması yapılacaktır.

10-  Müftülükte  kurulacak  “Resim  Yarışması  Değerlendirme  Komisyonu”
tarafından 24 ayrı kategoride 1. 2. ve 3. ler belirlenecektir.

11- Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:



     a-Konuyu resimde ifade edebilme gücü  20 Puan
     b- Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü 20 Puan
     c- Resimde kullandığı tekniğin uygunluğu 20 Puan
     d- Resimde özgünlük 20 Puan

     e- Resimde görsellik 20 Puan

12-  Yirmidört kategoride ayrı ayrı olmak üzere her kategorideki ilk üçe giren
yarışmacılara  bir  fidan  ve  bir  kitap  hediyesinin  yanında  birinciye  150  TL  ,
ikinciye 100 TL,  üçüncüye 50 TL  ödül verilecektir.

13-  Her  bir  yarışmacı,  velisi  tarafından  imzalanmış  “Velisi
bulunduğum  ..................’nın  Müftülüğünüzce  düzenlenen  resim  yarışmasına
katılmasına, adının ve eserinin Müftülük/Diyanet İşleri Başkanlığı’nca internet,
sosyal  medya  vb.  yerlerde  yer  almasına,  eserinin  basılarak  yayınlanmasına
muvafakat  ederim””  şeklindeki  belgeyi  Yaz  Kur’an  Kursu  görevlisine  teslim
etmek zorundadır.  

14- Yarışma süresi 12.08.2021 Perşembe günü saat 12:00’a kadardır. Yarışmaya
katılan öğrencilerimiz resimlerini ve veli izin belgelerini, 12.08.2021 Perşembe
gününe  kadar  Yaz  Kur’an  Kursu  görevlilerimize  teslim  etmiş  olması  gerekir.
Görevlilerimiz de 13.08.2021 Cuma günü  mesai bitimine kadar müftülüğümüze
resimleri  ve  veli  izin  belgelerini  getirerek  imza  karşılğı  Resim  Yarışması
Değerlendirme Komisyonuna teslim edeceklerdir.

15-  Zamanında teslim edilmeyen resimler  değerlendirmeye alınmayacak olup
sorumluluk Cami ve Kurs görevlilerine aittir.
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