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ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ ARASI 

KUDÜS KONULU DENEME YARIŞMASI 

ŞARTNAMESİ 

 

Yarışmanın Organizasyonu: 

Madde 1: 

Yarışma BURAK Mukaddes Mekânları Tanıtma ve Kültür Derneği (bundan sonra Burak 

Derneği olarak anılacaktır) ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü (bundan sonra DÖGM olarak 

anılacaktır) tarafından ortak düzenlenmektedir. 

 

Yarışmanın Kapsamı ve Konusu:  

Madde 2: 

Yarışma Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İmam Hatip Liselerinde okuyan 

öğrenciler arasında düzenlenecektir. Denemenin konusu, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın da 

içinde bulunduğu Kudüs şehridir.   

 

Yarışmanın Amacı: 

Madde 3: 

a. Öğrencilerimizde inancımız, tarihimiz ve kültürümüzde Kudüs’ün yeri ile ilgili farkındalık 

oluşturmak. 

b. Öğrencilerimizi Kudüs hakkında araştırma yapmaya teşvik etmek ve bu konuda bilgilerini 

zenginleştirmelerine fırsat oluşturmak. 

c. Öğrencilerimizin düşünce ufuklarında, Kudüs’ün inancımızdaki ve medeniyetimizdeki yerine 

dikkat çekmek. 

d. Öğrencilerimizin düşüncelerini kaleme aktararak yazma becerilerini geliştirmelerine katkı 

sağlamak. 

 

Katılım Şartları: 

Madde 4: 

Deneme yarışmasına 2022-2023 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki tüm Anadolu İmam Hatip 

Liseleri’nde örgün olarak okuyan öğrenciler katılabilecektir.  

 

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Koşullar: 

Madde 5: 

a. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre ve ücretsiz olarak gerçekleştirilir. 

b. Yarışmaya katılacak eserler deneme türünde olacaktır. 

c. Yarışmaya katılacak olan denemelerin özgün olması, daha önce hiçbir yarışmada ödül 

almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.   

d. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası sözleşmelere ve genel ahlak kurallarına 

uymayan,  hakaret, ayrımcılık ve nefret söylemi barındıran, reklam içeren, siyasi propaganda 

niteliği taşıyan, şiddeti destekleyen, her türlü fanatizmi öven eserler değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  
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e. Yarışmaya gönderilmeden veya gönderildikten sonra, sonuçlar açıklanmadan veya 

açıklandıktan sonra herhangi bir mecrada daha önce yayınlandığı tespit edilen denemeler, 

doğrudan elenecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. 

f. Eserler bilgisayar ortamında ve Word formatında, Times New roman şeklinde kaleme 

alınacaktır. Sayfa boyutu A4, yazı 12 punto ve satır aralığı ise 1,5 olacaktır. Denemeler en az 

1 (bir), en fazla 5 (beş) sayfa uzunluğunda olacaktır. 5 (beş) sayfayı aşan denemeler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

g. İmla ve dil kullanımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır. 

h. Deneme başlığı belgenin içinde belirtilecektir. 

i. Her okuldan bir öğrenci yarışmaya bir eserle katılabilecektir. 

j. Katılımcılar denemelerini yazdıkları Word dosyasında, 

Ad,  

Soyad,  

Adres,  

Email,  

Velisinin telefon numarası 

Okul bilgilerini belirteceklerdir. 

k. İlan edilen son teslim tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

l. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir ancak eser sahipleri yarışmaya 

katılmakla denemelerinin yayınlanmasını, farklı mecralarda tamamının ya da bir kısmının 

kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan denemelere ayrıca telif ücreti ödenmez. 

m. Yarışmaya gönderilen eserin özgün olması, herhangi bir yapıtı çağrıştırmaması veya bir 

yapıttan kopya bulundurmaması gerekir. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından 

doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir.  

 

Yarışma Takvimi: 

Madde 6: 

a. Başvurular 23.12.2022 tarihinde saat 00;01’den itibaren başlayacaktır. Eser ve Katılım Formu 

çevrimiçi olarak www.kudusyarismalari.com web sitesi adresinden giriş yapılıp, pdf olarak 

gönderilecektir. 

b. Katılımcılar denemelerini ve katılım formunu çevrimiçi olarak gönderdikten sonra 

dosyalarının sisteme başarıyla yüklendiğine dair bilgilendirici e-posta alacaklardır. 

c. Başvurular için son tarih 05.03.2023’dir. 

d. Sonuçlar 23.04.2023 tarihinde (www.kudusyarismalari.com) sitesinde ilan edilecektir. 

e. Ödül töreni 20.05.2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ödül töreninin gerçekleştirileceği 

adres daha sonra  (www.kudusyarismalari.com) sitesinde ilan edilecektir.  

 

Değerlendirme Kurulu: 

Madde 7: 

a. Değerlendirme Kurulu, Burak Derneği ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 

belirlenen alanında uzman üyelerden oluşacaktır. Kurul, kendi üyeleri arasından birini başkan 

seçer ve değerlendirme esaslarına göre çalışmasını yürütür.  

http://www.kudusyarismalari.com/
http://www.kudusyarismalari.com)/
http://www.kudusyarismalari.com)/
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b. Katılımcılar tarafından gönderilen denemeler belirlenen esaslara göre kritik edilir ve dereceye 

giren ilk üç eser ile mansiyona hak kazanan beş eser Değerlendirme Kurulu tarafından 

belirlenir. 

 

Değerlendirme Esasları  

Madde 8: 

a. Denemenin özgünlüğü (20 puan) 

b. Kullanılan dilin sade, açık ve anlaşılırlığı (20 puan) 

c. Kullanılan üslubun etkileyiciliği (20 puan) 

d. Türkçenin etkin kullanımı, imla ve noktalama işaretlerinin kullanımı (20 puan) 

e. Deneme metninde dile getirilen görüşlerin dini, tarihi ve kültürel yönden araştırmalarla 

temellendirilmesi (20 puan) 

 

Ödüller: 

Madde 9: 

Türkiye geneli İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerimiz arasında yapılacak olan deneme 

yarışmasında dereceye giren öğrencilere Burak Derneği tarafından aşağıdaki ödüller verilecektir: 

Birincilik ödülü : Kudüs ziyareti + 2.000 TL 

İkincilik ödülü : Kudüs ziyareti + 1.500 TL 

Üçüncülük ödülü : Kudüs ziyareti + 1.000 TL 

Ayrıca mansiyon ödülü kazanan 5 kişi birer kitap seti ile ödüllendirilir. 

 

Bilgilenme: 

Madde 10: 

-Yarışmacılar, yarışmaya ait detay bilgileri aşağıdaki iletişim adresinden öğrenebilirler.  

-Bu şartname toplam 10 (on) madde ve 3 (üç) sayfadan ibarettir. 

 

BURAK Mukaddes Mekânları Tanıtma ve Kültür Derneği İletişim Bilgileri: 

Adres: Murat Reis Mahallesi, Payanda Sokak, No: 23 Bağlarbaşı / Üsküdar - İSTANBUL 

Telefon : 0216 532 42 90 

Mobil : 0507 460 18 41 

Web : www.kudusyarismalari.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
http://www.kudusyarismalari.com/
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KUDÜS KONULU DENEME YARIŞMASI  

TAAHHÜTNAME VE KATILIM FORMU 

 

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA / ANKARA 

Velisi olduğum …………………………………………………………..Deneme Yarışmasına 

katılmasına izin verdiğimi, yarışmaya gönderilen eserin özgün olup herhangi bir yerden alıntı veya 

kopya olmadığını, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını taahhüt 

eder, eserin Milli Eğitim Bakanlığı ve BURAK tarafından eğitim amacıyla yayınlanabileceğini, 

çalışmalarda kullanılabileceğini ve yarışma şartnamesinde belirtilen koşulların tamamını aynen kabul 

ettiğimi beyan ederim.                                                                         

                                                                                …/…/… 

                                                                               Veli Adı Soyadı  

                                    …………………………………………                                                                                                  

                                                                           İmza 

Öğrenci Adı-Soyadı: 

Okulu:  

Veli e-posta (kişinin açık rızasıyla): 

Veli cep telefonu: (kişinin açık rızasıyla): 

 

 

 

NOT: Bu formun eksiksiz olarak doldurulup imzalanması ve eserle birlikte pdf formatında 

www.kudusyarismalari.com  adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 

 

http://www.kudusyarismalari.com/

