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  2022 YILI ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AYET VE 
HADİSLERLE DİNİMİ ÖĞRENİYORUM YARIŞMASI İLE İLGİLİ ŞARTNAME 

Bağlar Kaymakamlığı himayesinde Bağlar İlçe Müftülüğü ve Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile hazırlanan gençlerimizin, dinimizi istismar eden FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin  
tuzağına düşmemesi için dinin asıl kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Hadislerle tanıştırmak amacıyla 
2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilçemizde eğitim-öğretim gören lise ve ortaokul öğrencileri arasında 
yapılacak olan “Ayet ve Hadislerle Dinimi Öğreniyorum Yarışması” şartnamesidir. 

1. AMAÇ 
 Ayet ve Hadislerle Dinimi Öğreniyorum Yarışmasının düzenlenmesinin amacı, ortaokullarda ve 
liselerde okuyan öğrencilerimizin/gençlerimizin FETÖ ve DEAŞ gibi dini kullanan terör örgütlerinin 
tuzağına düşmemesi için dinin asıl kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Hadisi şeriflerle  
tanıştırmaktır. 

2. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI 
 Ayet ve Hadislerle Dinimi Öğreniyorum Yarışmasına ilçemizde bulunan ortaokullarda ve liselerde 
okuyan öğrenciler katılabilecektir. 

3. MÜRACAAT 
       Şartları uygun olan öğrencilerimiz, 05 Aralık 2022 – 17 Şubat 2023 tarihleri arasında Okul       
Müdürlüklerine müracaat edebileceklerdir.  

4. UYGULAMA 
1) Ayet ve Hadislerle Dinimi Öğreniyorum Yarışma sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi 

Sınav Yönergesi esas alınarak yapılacaktır.  

2) Ayet ve Hadislerle Dinimi Öğreniyorum Yarışması yarışmaya  katılım şartlarına sahip istekli 
bütün öğrenciler katılması sağlanacaktır. 

3) Yarışma 01.03.2023 Çarşamba günü sabah eğitim gören öğrenciler için saat 10:30’da, öğleden 
sonra eğitim gören öğrenciler için 14:30’da yapılacaktır. Yarışma öğrencilerin eğitim gördüğü 
okullarda yapılacaktır. 

4) Yarışmalar için belirlenecek olan ayet ve hadislerin tespiti, sorulacak soruların hazırlanması ve 
soruların sınav gününe kadar korunması ile cevap kağıtlarının değerlendirilip sonuçlarının ilan 
edilmesi, İlçe Müftüsü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü personellerinden oluşan sınav yürütme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

5) Yarışma sınavının hangi okullarda yapılacağı, görevlendirilecek öğretmen ve görevlilerin 
tespit edilmesi, sınavın yapılacağı gün soruların müftülükten teslim alınarak sınav salonlarına 
güvenle ulaştırılması, sınavın yapılması ve cevap kağıtlarının komisyona teslim edilmesi İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

6) Yarışma Lise Öğrencileri ve Ortaokul öğrencileri arasında ayrı ayrı olmak üzere iki kategoride 
yapılacaktır. 

7) Lise öğrencileri için sorular, belirlenen 100 ayet meali ve 100 hadis tercümesi içerisinden, 25 
soru ayet mealinden, 25 soru da hadis tercümesinden olmak üzere toplam 50 soru şeklinde 
olacaktır. 

8) Ortaokul öğrencileri için belirlenen 80 ayet meali ve 80 hadis tercümesi içerisinden, 20 soru 
ayet mealinden, 20 soru hadis tercümesinden olmak üzerinden toplam 40 soru şeklinde 
olacaktır. 
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9) Sınav süresi Lise öğrencileri için 60 dakika, Ortaokul öğrencileri için 50 dakika olacaktır. 

10) Sorular, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, lise ve ortaokul öğrencileri için 4 şıklı 
olacaktır. 

11)  Puanlama, 100’lük puan sistemine göre Lise öğrencileri için her doğru cevap 2 puan, 
Ortaokul öğrencileri için her doğru cevap  2,5 puan olarak hesaplanacaktır. Puanlamada 
yanlışlar doğruyu götürmeyecektir. 

12)  Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere yarışma puanı dikkate alınacaktır. 
Puanların eşit olması halinde, sınıf seviyelerine bakılacaktır. Sınıf seviyelerinin aynı olması 
durumunda doğum tarihlerine, doğum tarihlerinin de aynı olması durumunda ise kura 
çekimine gidilecektir. Örneğin 11 Sınıftaki bir öğrenci ile 9 Sınıftaki bir öğrencinin aynı puanı 
alması durumunda sınıf seviyesine göre 9 Sınıf öğrencisi başarılı sayılacaktır. 8 Sınıftaki bir 
öğrenci ile 6 Sınıftaki bir öğrencinin aynı puanı alması durumunda sınıf seviyesine göre 6 
Sınıf öğrencisi başarılı sayılacaktır.  

13)  Sorular, öğrencilere ( Ayet ve Hadislerle Dinimi Öğreniyorum Projesi Kapsamında) daha önce 
dağıtılmış olan Ayet ve Hadislerden seçilerek oluşturulacaktır. 

14)  Cevaplar soru kitapçığı ile birlikte dağıtılan optik forma da işaretlenmelidir. Optik forma 
işaretlenmeyen cevaplar geçersizdir. 

15)  Yarışmacıların sınav süresince cep telefonu, kaynak kitap, sözlük vb. araçları kullanmaları ve 
yanında bulundurmaları yasaktır. Bunları kullandığı veya yanında bulundurduğu ya da kopya 
çektiği tespit edilen öğrencinin sınavı iptal edilecektir. 

16)  Yarışma sonuçları Bağlar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü’nün 
sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. 

17)  Sınav sonuç itirazı, katılım sağlayın öğrenci tarafından itiraz dilekçesiyle beraber sınav 
sonuçundan sonra ilk 3 iş günü içerisinde  okul müdürlükleri aracılığıyla Sınav Yürütme 
Komisyonuna yapılabilecektir. 

5. ÖDÜLLER 

 a) Ortaokul Öğrencileri arasında 1. 2. ve 3. olan öğrencilere aşağıdaki ödüller verilecektir: 
Birinciye 5.000,00 TL 
İkinciye 3.500,00 TL 
Üçüncüye 2.000,00 TL 

 Ayrıca yarışmada başarı sıralamasında 1-100. sırada yer alan öğrenciler, Çanakkale Gezisi ile 
ödüllendirilecektir.  

 b) Lise Öğrencileri arasında 1. 2. ve 3. olan öğrencilere aşağıdaki ödüller verilecektir: 
Birinciye 5.000,00 TL 
İkinciye 3.500,00 TL 
Üçüncüye 2.000,00 TL 

 Ayrıca yarışmada başarı sıralamasında 1-100. sırada yer alan öğrenciler, Çanakkale Gezisi ile 
ödüllendirilecektir. 
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6. YARIŞMA TAKVİMİ 

Ya r ı şm a d a S o r u l a c a k Ay e t - H a d i s l e r i n 
Öğrencilere Teslimi

5 Aralık 2022 – 17 Şubat 2023

Yarışma Başvurusu 5 Aralık 2022 – 17 Şubat 2023

Yarışma Tarihi 01 Mart 2023

Sonuçların İlanı 10 Mart 2023

Ödül Töreni Kaymakamlığımızca Belirlenecektir.
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