
T.C. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Mudfulugu 


SaYI :73383103-300-E.3132073 09.03.2017 

Konu : 40 Hadis Yarl~masl 

.................KAYMAKAMLIGINA 
( ilye Milli Egitim Mudfulugu ) 

.. y', rTf", .. 
................MVDuRLuuUNE 


Turkiye Genylik Vakfl ( TUGV A ) ile Milli Egitim BakanlIgl arasmda 
irnzalanan protokol geregince; ilimizdeki Tum ortaokul ogrencilerine yonelik 40 Hadis 
Yan~masmm diizenlenmesi ile ilgili Valilik Makam onaYI ekte gonderilmi~tir. 

Geregini rica ederim. 

Metin iLci 
VaH a. 

Milli Egitim Mudum 

EKi: 
tgi yazl 

DAGITIM: 
ilye Kaymakamhklan 
TUm Ortaokul Mudurlukleri 

Bu evrak giivenli elektronik irnza He jrnzalannu~tl!. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden 962b-3033-34b3-881b-5df5 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.rneb.gov.tr
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MU~ vALiLiGi 


il Milli Egitim Miidfuliigu 


Sayl :73383103-20-E.3043531 08/0312017 

Konu : 40 Hadis Yan~masl 

VALiLiK MAKAMINA 

Ttirkiye Gen~lik Vakfi (TUGVA) Mu!;> i1 Temsilcisi Tahsin ORAN run 
dilekQisi ekte sunulmu~tur. ilgi yaZl geregi; Milli Egitim Bakanhgl He Tiirkiye GenQlik Vakfl ( 
TUGVA) arasrnda imzalanan 17.02.2017 tarih ve 2050515 saYlh i!;>birligi protokolii 
geregince; ilimizde bulunan ortaokul Cigrencilerine yCinelik "40 Hadis Yan!;>masl" nrn 
diizenlenmesi Miidtirliigumiizce uygun gCirUlmektedir. 

Makamlanmzca da uygun gCirUlmesi halinde olurlanmza arz ederim. 

Metin iLCi 
Milli Egitim Mudtirti 

OLUR 
08/03/2017 

Abdulkadir OKAY 

Vall a. 


Vali Yardimcisl 


Bu evrak giivenli elelctronik irnza He imzalamm~ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 921c-5168-3e64-9491-5334 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
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TORKivE, 

GENCliK VAKIFI 


TURKiYE GEN«;liK VAKFI ' 
ORTAOKUl KOORDiNATORI,.UGU 

ll<;iziMlERLE 40 HADis" YARI~MA ~ARTNAMESi 

A. VARI~MA VURUTME KURULU 

TOrkiye Gen~lik Vakfl Ortaokul KoordinatorlOgu 

B. SE<;ici KURU!. 

Turkiye Gen~likVakfl taraflndan afanmda uzman' ki~ilerin bulundugu juri tarafmdan 

belirlenecektir. 

C. VARI~MA TAKViMi 

1. Duyuru ( MillLEgitim Bakanllgl, internet, Medya, Slvil Toplum Kurufu~lan v.s.):10 SUBAT 2017 

2. Son Ba~vuru: 10 NisAN 2017 

3. if Derecelerinin.AC;lklanmi;1sl:1MAYIS 2017 . . . 
• ." I 

4. iI bdOlieri ve Sergisi: 2017 MAYIS 

5. TOrkiye Finali OdOlleri ve Sergisi: 2017 MAYIS 

D. ODOLLER 

iL DERECELERi (il GENELiNDE YARISAN ESERlER) iC;iN 

BiRiNCiLiK: Tam Altm 


iKiNCiLiK: Yanm Altm 


OC;ONCOLOK: C;eyrek Altln 


TORKiYE GENELi DERECElERi (iL BiRiNCiLERi ARASINDAN SEC;iLEN ESERLER) iC;iN 
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~ 
BiRiNCiUK: 3000 TL 

iKiNCiLiK: 2000 TL 

OC;ONCOLUK: 1000 TL 

E. 	 YARI~MANIN AMACI 
Yan;;manrn amacr, belirlenen hadisleri ogrencilerin zihin dunyasrnda canlandlrmak ve 

hayatlannda uygulayabilfr hale getirmektir. 

F. 	 YARI$MANIN KONUSU 

2iJ17 TUGVA Ortaokullar Resim Yan;;mast konusu "C;izimlerle 40 Hadis" o[arak belirlenmi;;tir. 

Yan;;maciiann I,;izecekleri resimlerin konusunu Belirlenen 40 Hadis i!;erisinden se!;melidir. 

G. 	 KAliUM KO$UllARI 

1. 	 Yarl;;ma, Turkiye' deki ortaokullarda ogrenim goren tOm ogrencileri ( T.C. Milli Egitim 

Bakan[tgt'na bagll resmi ve ozel okullarm 5, 6, 7 Ve 8. Stnfflannda okuyan ogrenciler) 

kapsamaktadlr. 

2. 	 Yan;;maya ortaokul 6grencileri, buyOklUgu en az A4 ol!;ulerinde kagltlara yapllml;; resimler ile 

kattlabilir. 

3. 	 Resimler resim kagldl boyutundaki bir mukawa kartan Ozerine yapl;;tlnlacak ve resimlerin 

Yipranmamasl i~in iki mukavva karton arasmda gonderilecektir. 

4. 	 Yan;;macllar, istedikleri boya malzemeleri ve teknigi kullanmakta serbesttir. 

5. 	 Yan;;maya her ogrenci en fazla 3 I,;ah;;ma ire katilacaktlL 

6. 	 Yari~mava 'katll~cak ogre~dlerin ba§vu~u i~in lOGVA 'web sitesindeki (www.tugva.org) 

ba~vuru formu doldurulmahdlr. Ba~vuru yaplldlktan soma yarl~macmm eseri, posta veya 

kargo yolu ile lOGVA Gene[ Merkezi'ne gonderilmelidir. (Ad res: Merkei~f~l1diMahallesi 
M~\!laha Caddesi No:140jAT6V~PlazaKat:i Ze\rtinbUtnu)isTANBUL)

,-'" 	 - . -- ,- - . - - - - - ,-.' .. ' - , 

7. 	 Yart~maclva ait olan resmin on yUzUnde hj~bir bilgi buJunmavacaktlr. Resmin arka 

vUzUnUn sag Ust bolUmunde ise ogrencinin adl-soyadl ve ~izdigj hadis yazllacaktlr. 

8. 	 C;:izimlerle Hadis Yart~mastna son katrllm tarihi Dian 10.04.2017 tarihinden sonra yapllan 

ba~vurular kabul edilmeyecektir. 

9. 	 Hk degerlendlrmeyi ge!;ip resimleri sergilenecek olan ogrencilerin isimleri sosyal medya ve 

internet sitesi Ozerinden ilan edllecektir. 

10. Dereceye giren eserlerin, 	iI finali ve TOrkiye geneli finali yapllacaktlL Gerekli ka!?ullann 

saglandlgl iIIerder if finalleri ger!;ekle;;tirilecektir. iI finallerini ger!;ekle~tirmek uzere II 

temsilciligi He bulundugu ilin Milli Egitim MOdOrWgO i;;birligiyle sergi yaptJacak, meKan ve 

tarih jsti~are edilecektir. TOrkiye bOyOk finali ise istanbul'da yaptlacak olup, mekan ve zaman 
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http:www.tugva.org


I : 


s; 

~ 	 iIeriki bir tarihte belirlenecektir. Turkiye Gen<;:lik Vakfl if temsilciliginin olmadlgl illerden 

yaptlan ba~vurular en yakm TOrkiye Genr;:lik Vakfl iI temsilciliginin oldugu ilde 

degerlendirifmeye almacaktlL J 
1

11. Resimlerin posta veya kargo bedelleri katlllmc.dara aittir. Resimlerin POd·...-ta veya kargo yoluyla 

ufaJmaSI gereken son tarih 13 Nisan 2017'dir. . 

12. Yan;;maya kattlan tUm katlllmcilar yukanda 	belirtilen ~artlan kabul \ tmi~ sayillr. Yan~ma 
~artlanna uymayan eserler degerlendirmeye almmayacaktlr. •1 

13. YarJ~maya katllan resimlerin tUm kulianlm haklan Turkiye Genr;:lik Vakfl'na aittir. TOrkiye
I 

Genr;:lik VakfJ, 5846 Sayill Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ilg\1i maddeleri ~ekilde 

yarl~maya katJlan tUm eserlerin; i~leme, <;:ogaltma, yayma, temsil, i~aret, ses veya gorOntU 

nakline yarayan arar;:larla umuma iletim hakkmm, yam slra sergilemek ve kattlan tUm 

eserlerin' ba~k'a kamu kurumlanna devretmek' Uzere herhangi bir bedel odemeksizin sahip 

olacaktlr. TUrkiye Genr;:lik Vakflt yan~ma ba~vuru yontemi ve sOresi t eserlerin degerlendirme 

~ekfi ve eserlerin odOllendirilme yonteminde degi~iklik yapma hakkml sakI! tutmaktadlr. 

! ! 
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