
 

 

İMAM-HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA 

 HUTBE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 

Yarışmanın amacı  
Madde-1  

İmam-Hatip Lisesi öğrencileri arasında Hz. Peygamber (s.a.v) sevgisini ve örnekliğini canlı 

tutmak, Diyanet İşleri Başkanlığının Gençliğe Değer Projesi hakkında farkındalık oluşturmak 
ve Müftülüğümüzün gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amaçlanmıştır. 

 

Yarışmanın konusu  
Madde-2 Hz. Peygamber (s.a.v)’in üstün ahlakını, merhametini, tüm insanlık için örnek 
gösterilen rol modelliğini anlamak ve gelecek nesillere aktarmak, sünnetinin ihyası hususunda 

farkındalık oluşturmak  için İmam-Hatip Lisesi öğrencileri arasında “Hz.Peygamber (s.a.v)’in 

Sünnetine İttiba ” konulu Hutbe yazma yarışması düzenlenmiştir. 

 

Yarışmanın kapsamı  
Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde 

aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile 

yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

 

Yarışmaya katılacaklar  
Madde-4 Yarışmaya Ankara ili genelindeki İmam-Hatip Lisesinde okuyan (Örgün) 
öğrenciler katılabilecektir. 

 

Eserde aranacak şartlar 

Madde-5 Yarışmaya katılacak kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:  
 Hutbede “Hz. Peygamber (s.av)’in Sünnetine İttiba” konusu işlenecek, 
 Hutbe metninin özgün olmasına, 12 punto ve Times New Roman karakteri ile 

yazılmasına ve A4 kâğıdın bir sayfasını geçmemesine, Ayet ve hadisler ile kullanılan 

kaynaklarının dipnotlarda gösterilip gösterilmediğine, Henüz netleşmemiş görüşlere 

yer verilerek gereksiz tartışmalara ve huzursuzluğa sebep olacak hususlara yer 

verilmemesine dikkat edilecektir.   
 Eserlerin değerlendirilmesinde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına 

uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamını yapmaması gibi hususlar dikkate 
alınacaktır.  

 Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek’te yer alan taahhütname ve bilgi formunu 
doldurarak imzalayacaklardır.  

 Her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.  
 

Başvuru 

Madde-6 Yarışmaya katılımlar online olarak gerçekleştirilecek olup, hazırlanan eser ile 
öğrenci belgeleri, ek taahhütname ve bilgi formunu ankara.genclik@diyanet.gov.tr e-posta 
adresine gönderilecektir.   

mailto:ankara.genclik@diyanet.gov.tr


 
 

Yarışma takvimi 

Madde-7 Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 
 
Başvuruların Başlaması   29 Haziran 2020 
 
Son Başvuru Tarihi    31 Ağustos 2020 
 

Sonuçların İlanı    18 Eylül 2020 

 (www.ankara.diyanet.gov.tr internet sitesi üzerinden) 

 

Ödül Töreni     Bilahare Açıklanacaktır 

 

Diğer Hususlar 

Madde-8 Yarışmaya katılan eserler;   
 Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul 

etmiş sayılacaklardır. 
 Hangi aşamada olursa olsun, şartları taşımadıkları veya başka bir metinden iktibas 

(alıntı) yaptıkları ortaya çıkanların yarışmaları iptal edilecektir. 

 

Eserlerin değerlendirmesi aşağıdaki puan cetveline göre Yarışma Jürisi tarafından 

yapılacaktır 

 

1 Temanın kısa, anlaşılır ve düzgün cümlelerle işleniş tarzı 20 Puan 

2 Edebi unsurlar (giriş, gelişme, sonuç, dip not vb.)  30 Puan 

3 Türkçe ve yazım kuralları  20 Puan 

4 Konuya hakimiyet, yeterli araştırma ve inceleme 20 Puan 

5 Ön yargıya ve politik görüşlere yer vermeme  10 Puan 

 

 

 

 

 

Ödüller 

Madde-9 Yarışma Jürisi tarafından; 

Birinciliğe layık görülen eser sahibine 1.000-TL 

İkinciliğe layık görülen eser sahibine       750-TL 

Üçüncülüğe layık görülen eser sahibine     500-TL 

Düzenlenecek tören ile kendilerine verilecektir . 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ankara.diyanet.gov.tr/


 

EK-1 

 

TAAHHÜTNAME VE BİLGİ FORMU 
 

Müftülüğünüzce düzenlenen Hutbe yazma yarışması için hazırladığım eserden telif ücreti 

talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserle ilgili 

tüm tasarruf hakkını Ankara Müftülüğüne devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini 

yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim. 
  
 

ÖĞRENCİNİN  
 

 

ADI 
 

SOYADI 
 

OKULU 
 

SINIFI ve NUMARASI 
 

ADRES 
 

TELEFON NO 
 

İMZA  


