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Topluma din konusunda r€İıbğriik €tmekle gğrev]i oıan 8aşkanllğımız, istikbalimizin
temanatl olan gençlere yönelik dıni, .sosyal Ve kültüreı çalışmalar yürütrrıektedir. söz konu§u
çalışmalann daha, eİkin. Vefimli, |üaliİen Ve sürek|i hale gelebilmesi, farklı gençlik kategorileıine
Ezel etkinlikhrin kooİd(na§yon içerjsihde gerçek|eştirilmesjile mümkün olabilecektil

Bu itibarİa gençlerde, milli ve manevi değerlerimize yönelik bir farkn{alık. olpşturmak
ve Başkanhğrmlz gençlik 9alışinalatlna ıVİne kazandlrmal( amacıyıal Çanakkale Zafori ve
M+hmet Akif Ersoy temal| "örtaok llaİ Arasl Reslm Ve. Kompozisyon Yarüşmasl"
düzenlenme§ı İlgi olurls Uygun görülmüştür.

Yarlşma iIĞ aİaka|ı olaral( gerekli çalışmalann ek bilgi notu
çerçevesipde gerçekleştirilme§i hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim-
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oRTAoKuLLAR ARAsl RE§iM VE KoMPozisYoN YARlşMAsl

Biı,6i Noru

1.. Yarışmanın temel amacı gençlerle iletişim kurmak ve onları 8aşkanlık BençIik çaltşmaları ile

tanıştırabilmektir. Bundan dolayı yarışmanın her aşamasında gençlik koordinatiirleri, öğrenci

Yurtlannda 8örevli manevi danlşmanlar, gençlik çahşmalarlnda görev alan diğer personel i|e okul

çevresinde görev yapan din görevlileri aktif olarak yer alacaklardlr,

2. Y.r|şma, kompoıisvon ve resim alanlarında, "Çanakkale Zafeıi ve Mehmet Akif Ersoy''teması ile

gerçekleştirilecektir.

3. Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden ortaoku| 6ğrencileri katılabileceklerdir. Bir

öğrenci sadece bir alandan ve en fazla bir eser ile katılım sağlayabi|ecektir.

4. son başVuru tarihi3ı Mart 2020 o|arak belirlenmişıar. BaşVurular ilçe mOftülüklerine bireysel olarak,

eser tes|imi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

5, Yarlşma aşamah o|arak ilçe Ve il müfİü|ük|erince ilçe barincileriVe al çaPlnda birinci, ikincive üçüncü
olarak dereceye girenlerin tespit edilmesiyle icra edilecektir,

6. İlçe müftülükleri 3Itisan 2Ol0 tarihine kadar ilçe birincisini belirleyerek il müftülüklerine
bildireceklerdir. Biıyükş€hir stdtüsünde olmayan illerde iİ|erkez ilçe barincisi il müftülüğünce tespit
edilecektir.

7. il müftülükleri ise 17 Nişan 1020 tarihine kadar yarışmayı sonuç|andlrlp dereceye 8irenleri anternet

siteleri üzerinden ilan edeğeklerdir. Dereceye tiıen öğrencilere ödüller imkanlar ölçüsünce salon
programlarında takdim edilecektil.

8, Her iki kate8ori için tek bir değerlendirme komisyonu ilçelerde kaymakamhl! ilIerde valilik olUru ile

oluşturulacaktlr.

Komisyonda illerde İl Müftüsü veya görevlendireceği bir ifiüftü yard|mcısı başkanlığında,

üniversatelerden (tercihen Fen-Edebiyat Fakültesi ve Güzel sanat|ar Fakültesi o|mak üzere} bir (1}

akademik personel, il Mi|li Eğitim Müdürlüğü'nden resim ve kompozisyon alanlndan iki (2) uzman
persone|, il müftü yardımcısı veya din hizmetİeri şub€ müdürü Ve erkek-kadın il gençlik koordinatörleri

olmak üzere toplamda yedi (7) kişi yer alacaktlr.

ilçelerde ase, ilçe Müftüsü başkanlığlnda, ilçe Milla Eğitim Müdürlüğünden resim ve kompozisyon

alanlndan iki (2) uzman persone|; bir (r} ilçe vaizi, tercihen alanla il8ili bir (1) dan 8örevlisi ve erkek-

kadın ilçe gençlik koordinatörleri ilmak üzere toplamda yedi (7) kişiyer alacaktır. Sınav komisyonu ile

ilgili yazışmalar Müft ülük|erce yaPllacaktlr,

9. Yarlşma neticesinde ilçelerde resim V€ kompozisyon aIanlarlnda ayrı ayrı olmak üZ€re birinci olan

öğrenciler ilçe müftülüklerı, illerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere dereceye

giren öğrenciler (1._2,_3.) ise il müftülükleri tarafından imkenlar nisPetinde ödüllendirilecektir. Hangi

dereceve hanga ödiilgn Verilecpği onceden belirlenip ilan edalecektir.

Müftülükler ayrlca imk6nları nispetinde yarlşmaya katlllm §ağlayan iiğrencileri

ödüllendirebileceklerdir.

].o. yarı5manın tanıtım ve duyurusu sosyal medya yoluyla ve il mOftü yardımcıları, ilçğ müftü|eri, vaizler,

gençlik koordinatörleri ve din görevlilerı taraflndan okullar bizzat ıiyaret edilerek gerçekleŞtirilecektir.

Gerektiğinde broşür ve diğer tanltıcl mat€ryalIer kullanllacaktır. Ay.lca konu vaazlarda da dile
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getirilecektir. Din görevlileri, gdrevli olduklarl cami/Ku/an kursuna en yakn okullardan yüksek katılım
sağlamaya yöne|ik çallşmalara te9vik edileceklerdir.

11. Yarlşmacllar, başvUru Ve eser teslimi e5naslnda öğrenci (ortaokul) olduğunu belift6n belgeyave T.A.
Kimlik Kertlnl yanlellnde bulundulacakl6rdl|.. Ayrtca her bir öğrenci, v6lisa taraflnda n imzaIanmlş "Velisi
bulunduğum 'nln Müftülüğünüzce dü2enlenen kompozisyon/resim yarlşmaslna katllmaslna
adlnln Ve eserinin Diyanet işlerı Başkanlığı'nca internet ve 5osyal medyada y€l almaslna, €selinin
basılarak yayınlanma5lna ınuvafakat ederim" şeklindeki beIgeyi Müftülüğe teslim etmek 2orundadlr.
Eserin teslim alındığına dair belge, yarışmacıya müftülüklerce verilecektlr.

12. Yarlşmeya katılan eserler iade edilmeyecek, Müftülüklerce bir sonraki yıl mart ayına kadar
muhafaza edilecektar. Her iki alanda il genelinde dereceye giren altl eser it müftü|üklerince Din
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gööderilecektir.

13- Eserlerde siyasi mesajların bu|unmam65ı, ahlak kuratlarına uygun oluşu ve bir ticara n]arkanın
reklamlnl yapmamas| Vb. hususlar dikkate allnmaldlr.

14. Kompozisyon alanında yarışmaya katılan eserler için;

a) "Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy" teması ile bağlantılı ve özgün olması, alıntılar için kaynak

8ö5terilme5a beklenmektedir.

b) Eserin Türkçe dilbilEisi kurallarlna uygun olardk, tercihen elektronik ortamda, time§ new roman
fontuyla, 12 punto ile yazllmasl istenecek, ancak el yazısı ile yazılmış ese er de yanşmaya kebul
edilebilecektir.

c) Eserin yazllı olduğu sayfanln ('bırden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanln) sol aistün€

öğrenciırin adının, soyadının, iletişim bilgilerinin ve öğrencisi olduğu ortaokulun adının yazılması şarttır.

d) Katllımcllar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya kdtılmamış olduğunu kabuI

etmiş saylllrlar_

e) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puönIama yapacaktlr

1 l(onuyu kompozisyon ile ifade edebilm€ gücü 20 Puan
2 Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü ?0 puan

Kullandığ! dilin akıcılığı 20 puan

4 Kompozisyonda özgünlük
5 Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk 20 Puan

15. Resim alanında yarışmaya katılan eserler için;

a) Eserlerin başkasına ait, alıntl Ve kopya olmaması, "Çanakkale Zaferi ve Mehrnet Akif ERoy'temall
ile bağlantlh olması beklenmektedir.

b) Yartşrfiacllara malzeme ve teknik serbestliği tanünmlşt|r. Her türlü resirn Ve boya mahemesi

kullanİabi|ecektir. Ancak eserıerin §Unulacağı resim kiğıt|arl 35 x 50 boyutlarında olmalıdır.

c) yarışma61lar resim keğıtlannın arka5ına okunaklı bi. şekalde, adı soyadı, i|etişim bilgileri ve öğrencisi

oldukları ortaokulun adını yazacaİlardır.

20 Puan
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d} E§erlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına veya resim için

üretilmiş özel koruyucu materyale yerleştirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

e) Katlllmcllar eseflerinin 6zgün olduğunu, daha önce benzeri bir yanşmaya katılmamış olduğunu kabul

etmiş saylhflar.

f) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere 8öre puanlama yapacaktır:

ı6. Değerlendirme, rapor ve yirışma aracılığı ile kaç gence u|aşlldlğlna dair sayısal veriler il

müftülÜklerince hazırlanarak 24 Nisan 2O20 tarihine kadar qenclik«,divanet.eov.tr adresine

gönderilecektir.

oiN HizMErtERi GENEl MüDüRtüĞü

Paoe:7/7

1 Konuyu resimde ifade edebilme gücü 20 Puan

2 Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

Resimde kullan l tekn in u Unİ 20 Puan

4 Resimde nlük 20 Puan

5 Resimde görsellik 20 Puan

20 Puan
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