
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                     Bilgi İçin
Tel.No:(272) 213 76 03      Faks  :(272) 213 76 05                                                                                            İbrahim TOPÇU 
e-posta:bilgiislemegitek03@meb.gov.tr                                                                                             Veri Haz. Kont. İşletmeni
127                                                                                                                                                        (272) 213 76 03/133 

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  c028-cd10-3ae1-9bbe-4496  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 96155588-821.05-E.2108913 30.01.2020
Konu : Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması

DAĞITIM YERLERİNE

          İlgi  :Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 28/01/2020 
tarihli ve 88013337-821.05-E.1955066 sayılı yazısı.

   İlgi yazı gereği, İstanbul ili Tuzla ilçesinde faaliyette bulunan Yunus Emre Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Türkiye geneli ve 
uluslararası resmî/ özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik Peygamber Efendimiz 
(SAV)'in örnek hayatını öğrencilere tanıtarak günümüzdeki sorunlara hadisler ışığında 
çözümler aratmak amacıyla ''Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması'' düzenleme talebi ile 
ilgili yazısı ve ekleri http://afyon.meb.gov.tr/web adresinde yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve ilgili etkinliğin ilçeniz/okulunuz/kurumunuz öğretmen/öğrencilerine 
duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                           Fatih AKÇİL          
                                                                                                                             Vali a.

                                                                                                  İl Milli Eğitim Müdür V.
Ek: İlgi yazı ve ekleri

                                        
 Dağıtım:                                                                                            Bilgi:
-17 İlçe Kaymakamlığına                                                                 -Özel Öğretim Şubesi 
-Merkez ve merkeze bağlı tüm r/ö                                                   -Ortaöğretim Şubesi
  lise ve dengi okul ve kurum Müdürlüklerine.                                -Din Öğretimi Şb                  
                                                                                                         -Özel Eğt.ve Rehb.Hz.Şb.     
                                                                                                         -Mesl.ve Tekn.Eğt.Şb
  (Müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlanmak üzere)



                                                                                                                                                                                                       
Emniyet Mah. Milas Sokak No:8  06560 Yenimahalle / ANKARA                                                               Bilgi için :  Şule Öznur KÖŞKER
Telefon No: (0312) 296 94 00  Faks No: (0 312) 213 61 36                                                                                                                Öğretmen    
e-posta: suleoznur.kosker@meb.gov.tr   İnternet Adresi: yegitek.meb.gov.tr                                                    Telefon No: (0 312) 296 95 23

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  eb91-fc27-3730-974d-90e2  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 88013337-821.05-E.1955066 28.01.2020
Konu :  Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması
             

DAĞITIM YERLERİNE

  
İlgi      : Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 13.12.2019 tarihli ve 52532194-310.01.01 

E.25130312  sayılı yazısı.
            

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda, İstanbul ili Tuzla ilçesinde 
faaliyette bulunan Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün; 2019-2020 
eğitim-öğretim yılında, Türkiye geneli ve uluslararası resmî/ özel tüm lise ve dengi okul 
öğrencilerine yönelik Peygamber Efendimiz (SAV)'in örnek hayatını öğrencilere tanıtarak 
günümüzdeki sorunlara hadisler ışığında çözümler aratmak amacıyla  ''Çizgilerle Hadisleri 
Anlatım Yarışması''  düzenleme talebi bildirilmiştir. 

Duyurusuna http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari/kategori/18 linkinden 
     ulaşılabilecek olan söz konusu yarışmanın; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim 
Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yürürlükte olan tüm 
yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, 
denetimleri ilgili okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, 
derslerin aksatılmaması kaydıyla ve gönüllülük esasına göre yapılması hususunda bilgilerinizi 
ve gereğini arz ve rica ederim.

 
 

                                                                                          Asaf Murat KARAPINAR
                                                                                                           Bakan a.
                                                                                                      Genel Müdür  V.          

Ek: İlgi yazı ve ekleri (16 sayfa)
Etkinlik irtibat no: 0 (505) 230 57 74

Dağıtım:                                                
Gereği: Bilgi:                                                                 
AB ve Dış İlişkiler  Gen. Müd.                     Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
 B Planı   Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
                                                                       Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne     
                                                                       Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne       
                                                                       Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müd. 
                                          



Adres: Varlık Mah. Eşref Bitlis  Cad. No10 P.Kodu 06170 
Yenimahalle/ANKARA

Bilgi için: Hale KARABULUT (MEB Uzm.)  

Elektronik Ağ:   Tel:0312 413 37 41  
 e-posta:   Faks:  

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  d88d-045b-3bcf-a5d4-95b9  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 52532194-310.01.01-E.24867913 13.12.2019
Konu : Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: Tuzla ilçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 12.11.2019 tarih ve 22316834 sayılı yazısı

İstanbul İli Tuzla İlçesinde faaliyette bulunan Yunus Emre Anadolu İmam Lisesi 
Müdürlüğü tarafından koordine edilecek olan 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Peygamber 
Efendimiz (SAV) hayatını ve örnek hayatını öğrencilere tanıtarak günümüzdeki sorunlara 
hadisler ışığında çözümler aratmak amacıyla Uluslararası çapta ''Çizgilerle Hadisleri Anlatım 
Yarışması'' düzenleme talebine  ait ilgi  yazı ve eklerinde sunulmuştur.

Söz konusu etkinliğin içerik yönünden yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmekte 
olup nihai kararın 25/2017 sayılı genelge hükümleri çerçevesinde ilgili Genel Müdürlüklere 
görüşlerinin alınması hususunda gereğini arz ederim.

                                                                                                                          Nazif YILMAZ
                                                                                                                            Genel Müdür

Ek:
1-Başvuru Formu
2-Yarışma Şartnamesi
3-Yarışma Şartnamesi (İngilizce)
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İSTANBUL TUZLA YUNUS EMRE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  

ÇİZGİLERLE HADİSLERİ ANLATIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 
 
YARIŞMANIN ADI 

 

ÇİZGİLERLE HADİSLERİ ANLATIM YARIŞMASI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONUSU  

1. “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.” 

2. “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye 

vermiş olamaz.” 

3. “Kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen değil, ancak hiddet 

anında kendisine hâkim olandır.” 

4. “Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu 

kimsedir.” 

5. “(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip 

kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye 

yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri 

kaldırıp atman da senin için sadakadır.” 

6. “Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç 

kişinin yiyeceği dört kişiye yeter.” 

7. “Bizi aldatan bizden değildir.” 

8. “İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.” 

9.  “İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı 

olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, 

kalptir.” 

10. “Müslümanın müslüman üzerinde 5 (beş)  hakkı vardır. Selama 

karşılık vermek,  hasta ziyaretinde bulunmak,  cenazeye 

katılmak,  davete icabet etmek, aksırdığında rahmet dilemek.” 

11. “Dua ibadetin özüdür.” 

12. “Sizin en hayırlınız, eşlerine karşı en iyi davrananınızdır.” 

13. “Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir insan 

veya kurt-kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur.” 

14. “Ey insanlar birbirinize selam verin, sıla-i rahim yapın, yemek 

yedirin. Geceleyin insanlar uyurken namaz kılın ki selametle 

cennete giriniz.” 

15. “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme 

hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.” 

16. “Veren el, alan elden daha hayırlıdır.” 

17. “Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.” 

18. “Kul, kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah’ta onun 

yardımındadır.” 

19. “Allahu Teâlâ yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, 

yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder.” 

20. “Haset (kıskançlık) etmekten sakının. Zira ateşin odunu yiyip 

bitirdiği gibi haset de iyilikleri yiyip bitirir.” 

21. “Üç kişi bir aradayken diğerini bırakarak fısıldaşarak 

konuşmasın.” 

22. “Kişiye her duyduğunu başkasına anlatması yalan olarak yeter.” 
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23. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret 

ettirmeyiniz.” 

24. “İnsan dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz 

dost edineceği kişiye dikkat etsin.” 

25. “Kıyametin koptuğunu görseniz ve elinizde bir fidan bulunsa 

onu dikiniz.” 

26. “Kişi sevdiği ile beraberdir.” 

27. “Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa Allah ona cennete giden 

yolu kolaylaştırır.” 

28. “Küçüklerimize merhamet etmeyen,  büyüklerimize saygı 

göstermeyen bizden değildir.” 

29. "Ancak iki kişiye gıpta edilir. Bunlar Allah’ın kendisine verdiği 

malı Allah yolunda harcayan kimse ile Allah’ın kendisine verdiği 

ilme göre karar veren ve onu başkalarına öğretendir.” 

30. “Bir müslümanın, müslüman kardeşiyle üç günden fazla küs 

kalması helal değildir.” 

31. “Üç kişinin duası tereddütsüz kabul edilir. Mazlumun duası, 

misafirin duası, anne ve babanın çocuğu hakkındaki duası.” 

32. “En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” 

33. “Sizden biriniz kendisi için istediğini mü’min kardeşi için de 

istemedikçe, gerçek manada iman etmiş olamaz.” 

34. “Kıyamet gününde mü’minin terazisinde güzel ahlaktan daha 

ağır gelecek hiçbir şey yoktur.” 

35. “Mü’min bir delikten iki defa ısırılmaz.” 

36. “Beş vakit namaz, herhangi birinizin kapısının önünden gürül 

gürül akan ve içinde günde beş defa yıkandığı ırmağa 

benzer.(…)” 

37. “Allahın rızası anne ve babanın rızasındadır.” 

38. “İnsanlar bir tarağın dişleri gibi birbirine denktirler.” 

39. "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir."  

40. “İki göze cehennem ateşi dokunmaz;  Allah korkusundan 

ağlayan göz,  Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz.” 
 

 
TÜRÜ 
 

 
Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması 

 
 
AMACI 

 
Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen bu 
yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri 
doğrultusunda,  Peygamber Efendimiz (SAV)’in hayatını ve örnek 
ahlakını öğrencilere tanıtarak günümüzdeki sorunlara hadisler ışığında 
çözümler aratmaktır. 

 
 
 
KAPSAM 

 
 
Bu özel şartname, yukarıda adı, konusu, türü ve amacı belirtilen 
yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini ve verilecek ödüllerin esas ve 
usullerini kapsar. 
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HEDEF KİTLE 

 
Ortaöğretim;  
9-10-11-12. Sınıf Öğrencileri (Türkiye Cumhuriyeti’nde ki Tüm Özel ve 
Resmi Ortaöğretim Kurumları( Lise) ile MEB’e bağlı Yurtdışında ki 
Ortaöğretim Kurumları (Lise). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YARIŞMA ŞARTLARI 

• Yarışmaya gönderilecek eserler yalnızca yukarıda belirtilen 40 

adet seçili hadisin konusunu içermelidir. 

• Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin koordinatörlüğünde 

yapılacak olan Çizgilerle Hadislerin Anlatılması Yarışmasına;  Türkiye 

Cumhuriyeti’nde ki tüm resmi ve özel orta öğretim kurumlarında ( 

Liselerde) öğrenim gören öğrenciler ile MEB’e bağlı Yurtdışında ki 

ortaöğretim  kurumlarında (Lise düzeyi) öğrenim gören öğrenciler 

katılabilir. 

• Okullar en fazla 3’er adet çizim ile başvuru yapabilirler. Her yarışmacı 

ise sadece bir eserle katılabilir(resim, karikatür, vb). 

• Yarışmaya katılacak eserler A3 kâğıdı (297 x 420) boyutunda 

olmalıdır. Eserler paspartu yapılarak teslim edilmelidir. Paspartusuz 

eserler incelemeye alınmayacaktır. 

• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve 

malzemeyi kullanmakta serbesttirler. 

• Balon tekniğini kullanmak serbesttir. Balonlarda konuşmalara yer 

verilebilir ancak hadisin kendisi kesinlikle metin olarak 

yazılmayacaktır. 

• Hadisin metni resim kısmında kesinlikle yer almayacaktır. 

• Katılımcılar yarışmaya bir danışman öğretmenle hazırlanacak ve 

yarışma başvuru formuna danışman öğretmen bilgileri yazılacaktır. 

• Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya 

çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser 

sahibine aittir. 

• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada 

ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya 

katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa 

bile ödülü geri alınır. 

• Gönderim ücreti katılımcıya aittir. İadeli taahhütlü 

gönderilmeyecektir. 

• Katılımcının, şartnamedeki başvuru formunu okunaklı bir yazıyla 

doldurarak eserinin arka sol alt köşesine yapıştırması gerekmektedir. 

• Yarışmacıların eserlerinin son katılım tarihinden önce belirtilen adrese 

mutlaka ulaşmış olması gerekmektedir. Olası gecikmelerden 

kurumumuz sorumlu değildir. 
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• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu 

değildir. Yarışmacıların eserlerini zarar görmemesi adına iki mukavva 

karton arasında göndermesi gerekmektedir. 

• Üzerinde isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar 

değerlendirme dışı tutulacaktır. 

• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, 

sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, 

alay, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan 

eserler yarışma dışı kalacaktır. 

• Yarışmaya katılan eserler, Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip 

Lisesi tarafından tuzlayunusemreihl.meb.k12.tr adresi üzerinden ticari 

olmayan amaçlarla(eser sahibinin izniyle) eğitim/tanıtım vb. 

faaliyetlerinde kullanılabilir. 

• Yarışma ve sosyal etkinlik sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin 

telif hakkı eser sahibine aittir. Eser sahibinin izniyle basım, yayın ve 

paylaşımı yapılabilir. 

• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 

Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Tuzla 

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne aittir. 

• Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

 

 
 
 
 
 
YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Yarışma Duyurusunun Yapılması 2019 Aralık 
Ayı 

Eserlerin Son Teslim Tarihi 08.03.2020 

Değerlendirme Komisyonunun Eserleri Değerlendirmesi 9-13 Mart 
2020 

Sonuçların Duyurulması 16.03.2020 

Ödül töreni  15.04.2020 
 

 
 
 
 

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER 
VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Başvuru Yeri: 

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü 

Telefon: 0216 423 52 82                Faks: 0216 423 50 50 

Adres: Mimar Sinan Mahallesi  Şekerpınar  Caddesi Askeri Alan Sonu  
No: 23 Tuzla/İstanbul 
 
NOT: 08.03.2020 tarihine kadar eserlerin Yunus Emre Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir. 
 

Koordinatör:  Gökmen HANCI – 0535 274 68 92 –                                                                                                              
.                                                        (gokmenhanci@gmail.com) 
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DEĞERLENDİRME KURULU 

JÜRİ 
Hülya BARIŞ                         İllüstrasyonist-Ressam 
İbrahim Aşık                        Ressam 
Şafak Eroğlu                        Ressam 
Nurten ERDOĞAN              Resim Öğretmeni 
Derya Keskinler                  Resim Öğretmeni 
Kahraman ÇANAKÇİ          İHL Meslek Dersleri Öğretmeni 
Abdurrahman İlhan           İHL Meslek  Dersleri Öğretmeni 
Şerif Suat                             Türkçe Öğretmeni 
 

 
 

 
ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI 

 

Birincilik Ödülü       3.000 TL 

İkincilik Ödülü         2.500 TL 

Üçüncülük Ödülü   2.000 TL 

 
ÖDÜL TÖRENİ 

 
Tuzla Nikâh Sarayı’nda yapılacak olan Hadis Yarışması Finali 

 
 

AÇIKLAMALAR 

➢ Yarışmanın ödüle hak kazanan ilk üçe giren öğrenci listeleri 16 
Mart 2020 Pazartesi günü Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam 
Hatip Lisesi internet sitesinden yayınlanacaktır. 

➢ Ödüller öğrenci velilerinin IBAN numaralarına Tuzla Nikâh 
Sarayı’nda yapılacak olan Hadis Yarışması Finali’nden 
(15/04/2020) sonra yatırılacaktır. 

➢ Yarışma konusu olarak seçilen Hadisler, Kütüb-i Sitte’deki 
Hadislerden seçilmiştir. 

➢ Yarışma, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İmam Hatipler Platformu 
işbirliğinde  gerçekleştirilmektedir. 

➢ Ödül törenine katılmak isteyen eser sahipleri kurumumuzun 
misafiri olarak (2 kişiye kadar), ilçemiz Asım Kibar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde 1 gece (14 Nisan 
gecesi) ağırlanacaktır. Ulaşım ücreti ve özel harcamalar 
katılımcılara ait olacaktır. 
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HADİS TEMALI KARİKATÜR YARIŞMASI BAŞVURU FORMU 

Adı Soyadı: 
 

 

Okul Adı: 
 

 

Sınıfı:  

Danışman Öğretmen Adı 

Soyadı(kişinin izniyle): 

 

Danışman Öğretmen 

Telefon(kişinin izniyle): 

 

Karikatürize Edilen Hadis 

Metni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

HADİS METNİNE UYGUNLUK 20 PUAN 

TEMİZLİK VE DÜZEN 20 PUAN 

ÖZGÜNLÜK 20 PUAN 

TEKNİK 20 PUAN 

YARATICILIK ( KONUNUN 

İFADE EDİLİŞ GÜCÜ ) 

20 PUAN 

TOPLAM 100 PUAN 
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ISTANBUL TUZLA YUNUS EMRE ANATOLIAN IMAM HATIP HIGH SCHOOL  

SPECIFICATION OF HADITH NARRATION CONTEST WITH DRAWINGS 
 
 
TITLE OF COMPETITION 

 

HADITH NARRATION CONTEST WITH DRAWINGS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBJECT  

1. “The initiator of a good deed is like the one who does this 

deed.” 

2. “There is no gift that a father gives his son more virtuous than 

good manners.” 

3.  “The strong ones aren’t the best wrestlers. Verily, the strong 

people are only those who control themselves when they are 

angry.” 

4. “The muslim is the one from whose tongue and hand people 

are safe.” 

5. “Your smiling in the face of your brother is a sadaqah, 

commanding good and forbidding evil is a sadaqah, giving 

directions to a man lost in the land is sadaqah, removing a rock, 

a thorn, or a bone from, the road is sadaqah for you.” 

6. “Food for a person is enough for a second, food for two people 

is enough for a third, food for three people is enough for 

fourth.” 

7. “Whoever cheats us isn’t one of us.” 

8. “Give the worker his wages before his sweat dries.” 

9.  “Verily, there is a piece of flesh, if sound, the entire body is 

sound, and if corrupt, the entire body is corrupt. Be careful! It is 

heart.” 

10. “A muslim has five rights over another muslim in good conduct; 

to greet him with peace when he meets him, to respond to his 

invitation, to visit him when he is sick, to follow his funeral 

prayer when he dies, to respond to his sneeze.” 

11. “Prayer is the core of the worship.” 

12. “The best of you are those who are kind to his/her partner.” 

13. “There is none amongst the Muslims who plants a tree or sows 

seeds, and then a person or an animal eats from it, but is 

regarded as a charitable gift for him.” 

14. “People! Salute each other, visit your hometowns, make each 

other eat food. you should pray while the others are sleeping at 

night so that you can ascend the heaven safely.” 

15. “There are two blessings that most of the people are beguiled 

about them. Health and free time.” 

16. “The upper hand is better than the lower hand. The upper hand 

is the one that gives and the lower hand is the one that takes.” 

17. “It is enough for a man as an evil to look down upon his Muslim 

brother.” 

18. “Allah helps the man as long as he helps his brother.” 

19. “If a young man helps an old on efor his age, Allah would 
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honour him with someone who would help him when he gets 

old.” 

20. “Guard yourselves from practicing envy. Verily good deeds will 

disintegrate with the practice of envy just like the fire 

disintegrates wood.” 

21. “You shouldn’t whisper to each other while three people are 

together .” 

22. “Only by narrating everything you hear to others you will do 

many sins.” 

23. “Make matters easy and don’t make them difficult. Give glad 

tidings and don’t repel people .” 

24. “Man follows his friend’s religion, so you should be careful who 

you take for friends.” 

25. “Even if you see the apocalypse and if there is a sapling in your 

hand, plant it.” 

26. “A person will be summonded with the one whom he loves.” 

27. “Allah makes the way to Jannah easy for him who treads the 

path in seach of knowledge.” 

28. “Anyone who doesn’t show mercy to children nor acknowledge 

the rights of old people is not one of us .” 

29. "Envy is justified in regard to two types of people only; a man 

whom Allah has given knowledge of the Qur’an and so he 

recites it during the day; and a man whom Allah has given 

wealth and so he spends from it during the night and day for 

the sake of Allah.” 

30. “It is not halal for a Muslim to be offended with his brother for 

more than three days..” 

31. “There are three supplications that will undoubtedly be 

answered; the supplication of one who has been wronged; the 

supplication of the traveller; and the supplication of parents for 

their child.” 

32. “The most dutiful amongst you is the one who learnes and 

teaches the Qur’an.” 

33. “None of you truly believes until he wishes for his brother what 

he wishes for himself.” 

34. “Nothing more than the believer’s good manner will weigh on 

the scale on judgement day.” 

35. “A believer won’t redo the same mistake.” 

36. “Salat is like a river running at the door of one of you in which 

he takes a bath five times a day.(…)” 

37. “The pleasure of Allah lies in the pleasure the parents.” 

38. “Mankind is like the points of a comb. They are equal.” 

39. "A man who fills his stomach while his neighbour is hungry is 

not one of us ."  

40. “There are two eyes that shall not be touched by fire. An eye 

that wept from the fear of Allah, and an eye that spend the 

night standing on guard in the cause of Allah .” 
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TYPE 
 

 
A competition for explaining Hadiths with drawings 

 
 
PURPOSE 

 
With this competition coordinated by Tuzla Yunus Emre Anatolian 
Imam Hatip High School, in accordance with the general purposes and 
basic principles of Tukish Education System we set sight on looking for a 
solution for the problems in this day and time in the light of hadiths by 
introducing to students the life and examplary morals of our prophet 
Muhammad. 

 
 
 
CONTENT 

 
 
This special list of conditions contains the terms of the competition 
whose name, subject, type and purpose stated, manner of application 
and basis and procedures of prizes to be given. 

AUDIENCE 

 
Secondary Education;  
9-10-11-12th grades students (all private and public institutions in the 
Republic of Turkey) and high schools abroad which are bound up with 
the Ministry of Education in Turkey (high school). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMS OF THE COMPETITION 

• Works to be sent to the competition should only contain the 

subjects of 40 selected hadiths mentioned above. 

• The students studying in both private and public secondary education 

institutions in The Republic of Turkey and high school students studying 

abroad at schools bounded up with the Ministry of Education can attain 

the competition for Explaining Hadiths with Drawing coordinated by 

Tuzla Yunus Emre Anatolian Imam Hatip High School. 

• Schools can apply for the competition with maximum 3 drawings. 

Each competitor can join with one work. (picture, caricature, etc.)  

•Works, participate in the competition must be the size of A3 paper. 

Works must be delivered by making passe-partout. Works without 

passe-partout will not be evaluated. 

• Competitors are free to use all kinds of techniques and materials 

appropriate for their expression styles. 

• You are allowed to use speech balloons. Speeches can be included in 

ballons but it is not allowed to write the hadith as a full text. 

• The text of hadith shouldn’t be written in the picture. 

• participants will be prepared for the competition with an advisorand 

the informations of the advisor will be written in the application form. 

• Submitted works must be original. Any responsibility arising from the 

quotation or stolen works belongs to the owner of the Picture. 

• Participants aren’t allowed to join the competition with the works 

that have received award, honourable mention, special award and 
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exhibition in any national or international competition. 

•Shipping fee belangs to the participant. İt will not besent as reply paid 

or registered. 

•The participant is required to fill the application from with a legible 

letter and paste it in the lower left corner of the work. 

• The work at the contastants must have reached the specitied adress 

before the deadline. Our instiution isn’t responsible for possible delays.  

 

•Our institution isn’t responsible for the damages that may occur while 

sending. Competitors must send their works between two cardboards 

to avoid damage.  

•Works,with name and sign and violating the terms of competition will 

not be evaluated. 

• Works, contrary to the basiclaw of national education, political, 

incovenient, unethical, ridiculous and for whatever purpose company 

name used works will be eliminated. 

•  Works participated in the competition can be used (with the 

permission of) for the non-commeicial purpose like education 

(pronation etc. activities by Tuzla Yunus Emre Anatolian Imam Hatip 

High School) on the website tuzlayunusemreihl.meb.k12.tr. 

•The copyright of the works, results of the competiton and social 

activity approved belongs to the owner of the work. It can be published 

with the permission of the owner of the work. 

•The participants of can test are deemed to have accepted the terms of 

the competition. Discretion of issues that don’t covered by application 

terms belong to Tuzla Yunus Emre Anatolian Imam Hatip High School. 

• Participation to the competition is free. 

 

 
 
 
 
 
COMPETITION CALENDER 

 

Announcement of the Contest 2019 
December 

Deadline 08.03.2020 

Evaluation of Works by the Commission March 9-13 
2020 

Announcement of the Results 16.03.2020 

Award Ceremony 15.04.2020 
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PLACE OF APPLICATION AND 
CONTACT INFORMATION 

Place of  Application: 

Yunus Emre Anatolian Imam Hatip High School Directorate 

Phone: 0216 423 52 82                Fax: 0216 423 50 50 

Address: Mimar Sinan Mahallesi  Şekerpınar  Caddesi Askeri Alan Sonu  
Number: 23 Tuzla/İstanbul 
 
NOTE: Works must be delivered to Tuzla Yunus Emre Anatolian Imam 
Hatip High School untill 08.03.2020 
 

Coordinator:  Gokmen HANCI – 0535 274 68 92 –                                                                                                                                                                                
.                                                  (gokmenhanci@gmail.com) 

EVALUATION BOARD  

Jury 
Hülya BARIŞ                         Illustrator-Painter 
İbrahim Aşık                        Painter 
Şafak Eroğlu                        Painter 
Nurten ERDOĞAN              Painting Teacher 
Derya Keskinler                  Painting Teacher 
Kahraman ÇANAKÇİ          Religion Teacher 
Abdurrahman İlhan           Religion Teacher 
Şerif Suat                             Turkish Teacher  
 

 
 

 
TYPE AND QUANTITY OF THE PRIZE 

 

Championship Prize       3.000 TL 

Runner-up Prize              2.500 TL 

Third Prize                     2.000 TL 

 
AWARD CEREMONY 

 
The final of the Hadith Contest which will be held at the Wedding 
Palace in Tuzla. 

 
 

INSTRUCTIONS 

➢ The winner list of the first three students will be issued on the 
website of Tuzla Yunus Emre Imam Hatip Anatolian High School 
on Monday, March 16, 2020. 

➢ Awards will be credited IBAN numbers of the parents after the 
final competition of Hadith Contest to be held at Wedding 
Palace in Tuzla (15/04/2020). 

➢ Hadiths selected as the subject of the contest are selected from 
the hadiths in Kutub-i Sitte. 

➢ The competitionis carried out in cooperation with Tuzla 
Municipality and Tuzla Imam Hatips Platform. 

➢ The owners of the works who want to participate in the award 
ceremony will be hosted one night as a guest of our institution 
in Asım Kibar Vocational and Technical Anatolian Hıgh School 
Application Hotel (up to two people). Transportation fee and 
private expenses will belong to the participants. 
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Application From For Hadith Themed Caricature Competition 

Name Surname: 
 

 

School Name: 
 

 

Class/Grade:  

Name and Surname of 

Advisor (by courtesy of the 

teacher): 

 

Phone Number of Advisor 

(by courtesy of the 

teacher): 

 

The text of Caricatured 

Hadith: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation Criteria  

Suitability/Converience for the 

Text of Hadith  

20 Points 

Cleanness and Compasition  20  Points 

Orginality 20  Points 

Technique 20  Points 

Creativitiy  20  Points 

Total 100 Points 


