
 

OLTU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ  

GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI USUL VE ESASLARI 

1- Ortaokul öğrencilerine yönelik Gençlik Bilgi Yarışması 14 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:00’da  

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda  gerçekleştirilecektir. 

2- Çevrimiçi olarak 19 Şubat 2022 tarihinde yapılan sınava başvuru yapan öğrenciler bu sınava 

katılabilecek yeni başvuru alınmayacaktır.  

3- Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yer alan ve İlçe Müftülüğümüz 

tarafından öğrenci lere dağı t ı lan Hz. Muhammed’in Hayatı (Prof. Dr. Casim Avcı - Mevlana 

İdris) adlı eserden sorumlu olacaklardır. 

4- Yarışmacılar http://yayinsatis.diyanet.gov.tr/ adresinden yahut satış bürolarından söz konusu eseri 

temin edebileceklerdir. Ayrıca dileyen yarışmacılar söz konusu esere 

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=2286 adresinden PDF formatında 

ulaşabileceklerdir. 

5- Yarışma neticesinde İlçemizde dereceye giren öğrencilere Müftülüğümüz tarafından   aşağıdaki ödüller 

verilecektir: 

- Birinciye: Çeyrek Altın                       - Altıncıya : 400 TL. 

- İkinciye: Gram Altın                          - Yedinciye: 400 TL. 

- Üçüncüye: 750 TL.                            - Sekizinciye : 300 TL. 

- Dördüncüye: 500 TL.                        - Dokuzuncuya: 200 TL. 

- Beşinciye: 500 TL.                            - Onuncuya: 200 TL. 

 

6- Bilgi yarışmasında uygulanacak esas ve kuralları tespit etmek, yarışma sorularını oluşturmak,           

yarışma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini temin etmek ve yarışma akabinde 

yarışmaya ilişkin itiraz başvurularını değerlendirmek üzere Müftülüğümüzce “Soru Hazırlama 

Komisyonu” oluşturulmuştur. Yarışmayla ilgili iş ve işlemleri söz konusu komisyon yürütecektir. 

7- Yarışmaya  ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 7 gün çerisinde Müftülüğümüze    

yapılabilecektir. 

8- Sınav sonuçları ilgili okul müdürlüklerine gönderilecek, ayrıca  dereceye giren öğrenciler 

https://erzurum.diyanet.gov.tr/oltu/Sayfalar/home.aspx adresinden ilan edilecektir.  

9- Sınava katılacak adayların 09.30 da  yarışmanın yapılacağı bina önünde hazır bulunması 

gerekmektedir. 

10- Saat 10.15 ‘ten sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır. 

11-  Sınav süresi 75 dakika olacaktır. 

12- Sınav  50 soru olup,  her bir soru eşit puana sahip olacaktır. Sorulardan birinin veya birden fazlasının 

sonradan komisyon kararı ile iptali durumunda her bir aday iptal edilen soruyu doğru cevaplamış 

kabul edilecektir. 

13- Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.  

14- Eşitlik halinde, yaşı büyük olanlara öncelik verilecektir (Yaş tespitinden Gün/Ay/ Yıl dikkate 

alınacaktır). Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler İlçe Müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile 

başarı sırası belirlenecektir. 

15- Yarışma soruları çoktan seçmeli olup dört şıktan oluşacaktır. 
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