
T.e. 

MU~ vALiLiGi 


il Milli Egitim Mudurlugu 


SaYl ; 73383 103-3 10.01.0l-E. 1315573 01.02.2017 
Konu ; imam Hatip Ortaokullan Y an~malan 

..................KAYMAKAMLIGINA 
( ilye Milli Egitim Mudurlugu ) 

................MOnOlu;OGUNE 


Bakanhglmlz Din Ogretimi Genel Mudiirlugunun, 01.02.2017 tarih ve 1271523 
saYlh yazlsl ekte gonderilmi~tir. ilgi yazl geregi; imam Hatip Ortaokulu ogrencileri arasmda 
bu yll ilkdefa Tiirkiye Genelinde "Kuran 1 Kerimi Guzel Okuma", "Haflzhk" ve "Ezanl glizel 
Okuma" Yan~malan gewekle~tirilecektir. Yan~maya ba~vurular Din Ogretimi Genel 
Mudiirlugunlin web sayfasmda yer alan "MEBDES" Etkinlikler sistemi uzerinden kurum 
MEBBis ~ifresi ile yapllacaktir. Yan~malann Ekte gonderilen usul ve uygulama esaslarl 
dogrultusunda planh ve saghkll bir ~ekilde yUrUtUlmesi ve ogrencilerin yan~malara 
katlhmlarmm saglanmasl hususunda; 

Geregini rica ederlm. 

Sebahattin EKE 
Vali a. 

Milli Egitim Mudiir V 

EKi: 
ilgi Yazl 

DAGITIM: 
ilye KaymakanIhklan 
moo MudurlUkleri 

II 

I
'I Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden d649-Sd6S-3297-bedO-dS21 kodu ile teyit edilebilir. 

I: 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Din Ogretimi Genel Mudurlugu 


SaYl : 52532194-31O.01.01-E.1271523 
Konu : imam Hatip Ortaokullan Y an~malan 

....................vALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Mudurlugu) 

01.02.2017 


ilgi: a) Mill! Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi 
b) Milli Egitim Bakanhgl ilkogretim ve Orta Ogretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler 

Yonetmeligi 

Genel Mudurlugumuzce, milli egitimimizin genel ama<;lan dogrultusunda, imam hatip 
ortaokulu ogrencilerinin sosyal, kUlturel, akademik ve sanatsal alanlarda ilgi, istidat ve 
kabiliyetlerini geli~tirmelerine imkfin saglayacak <;e~itli faaliyetler ger<;ekle~tirmektedir. 

Bu kapsamda imam hatip ortaokulu ogrencileri arasmda bu ytl ilk defa Tfukiye 
genelinde "Kur'an-l Kerim'i Guzel Okuma", "Haflzbk" ve "Ezan Okuma" yan~malarmm 
ger<;ekle~tirilmesiplanlanml~tIr. Soz konusu yan~malann yan~ma takvimlerini ve 
degerlendirme formlanm i<;eren usul ve uygulama esaslan He yan~ma afi~leri ekte yerI 


I 
 almaktadlr. 
Yan~ma ba~vurulan, okul mudfuluklerince Genel MudurlugumuzUn web sayfasmda I 


I 
 yer alan "MEBDES Etkinlikler Sistemi" uzerinden kurum MEBBis ~ifreleri He yapllacaktlr. 
Okullanmlz tarafmdan yan~malann usul ve uygulama esaslan ile yan~ma afi~lerineI 
 http://dogm.meb.gov.tr/5_etkinlik.rar baglantl adresinden de ul~11abilecektir. 

Soz konusu yan~malarm iliniz dahilindeki imam hatip ortaokullanna duyurulmasl ve 
I 


I 
 yan~malann ekte gonderilen "usul ve uygulama esaslan dogrultusunda planh ve saghkll bir II
I 


~ekilde yfuUtUlmesi i<;in gerekli tedbirlerin almmaSl hususunda geregini rica ederim. 
I 

I 


I 

I 


I 

I 


I 

I 


Ek:I 

I 
 1) Usul ve Uygulama Esaslan (15 Sayfa) 

2) Yan~ma Afi~leri (2 adet)I 

I 


I 


I 

I 


Adres: MEB Be~evler KamptlsiiF BlokBe~evler/ANKARA
I Elektronik Ag: 

E-posta: dogm.egitim@meb.gov.tr 

Nazif YILMAZ 

Bakan a. 


Genel Mudfu 


Ayrmtlh bilgi i9in: AhmetPOLAT Milli Egl Uzm. Yrd. 

Tel: 0312413 3526 

Faks: 


I Bu evrak gilvenli elektronik irnza He imzalamJU§tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 5e4b-gec4-328e-a3b5-060a kodu He teyit edilebilir. 
i I 


I 
 I 


http://evraksorgu.meb.gov.tr
http://dogm.meb.gov.tr/5_etkinlik.rar






MiLLT EGfTiM BAKANlIGI 

OiN CGRETiMi GENEl MOOORlOGO 


iMAM HATip ORTAOKULIARI 


"Yddlz Nid§" KIZ Ogrendler Kur'an-I Kerim'j GOzel Okuma Yarl~maSI 


"Yddlz Sada" Kur'an-I Kerim'i Guzel Okuma Yarl~maSI 


"Yddlz Nld§" KIZ Ogrendler Haflzhk Yarl~maSI 


"Kur'an'ln Yddlz Muhaflzlan" Haflzllk Yan~masl 


"Ylldlz Bi/aller" Ezan Okuma Yart~maSI 


usal ve Uygulama Esaslan 


BIRiNCi BCLOM 

Genel Hukumler 


Ama~. Kapsam. Oayanak. Tammlar 


A. Ama~ 
Milll egitimin genel ama~lart dogrultusunda, imam hatip ortaokulu ogrendlerinin 
ogrenimlerini desteklemek ve sosyal geli~imlerine katklda bulunmak amaclyla duzenlenen 
"Kuran-I Kerim'i Guzel Okuma", "Haflzllk" ve "Ezan Okuma" yarl~malartna iIi~kin usOl ve 
uygulama esaslartnl belirlemektir. 

B. 	Kapsam 
imam hatip ortaokullarmda ogrenim goren ogrencilere yonelik ger~ekle~tirilen "Kuran-I 
Kerim'j Guzel Okuma", "Haflzhk" ve "Ezan Okuma" yan~malanyla i1gili usOl ve uygulama 
esaslarml kapsar. 

C. Dayanak 
1739 SaYlh Milli Egitim Temel Kanunu 
Milli Egitim Bakanhgl ilkogretim ve Orta Ogretim Kurumlart Sosyal Etkinlikler Yonetmeligi 
MiIIl Egitim Bakanilgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlarl Yonetmeligi 

D. Tammlar 
Bu usOl ve uygulama esaslarmda ge~en; 
1) Bakanhk: Milli Egitim Bakanhgml, 
2) Genel MOdurJUk: Din Ogretimi Genel MOdurlOgunu, 
3) Daire Ba~kanhgl: Egitim Ortamlarmm ve Ogrenme SOre~lerinin Geli~tirilmesi Daire 
Baikanhgml, 
4) Mill! egitim mudurlOgO: i1lte mill! egitim mOdOriOgOnG, 
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G

5} Okul: imam hatip ortaokulunu. 

6} Ogrenci: imam hatip ortaokullarmda orgun ogrenime devam eden ogrenciyi, 

7} Yan?ma merkezi: "Kuran-I Kerim'j Guzel Okuma", "Haflzhk" ve "Ezan Okuma" 

yan?malanntn yaplldlgl iI~e/iI~e i~i bolge merkezini, 

8} Dant?man ogretmen: Ogrenciyi yarr~maya hazlrlayan ogretmeni, 

ifade eder. 


iKINCI BOLOM 
Esas Hukilmler 

A. Yarl~ma ~artlan 
1} Yan?malara imam hatip ortaokullarmda ogrenim goren ogrenciler katlhr. 
2} Aynr ogrenci. ogretim Yilt boyunca sadece bir yarl?maya katlhr. 

B. 	Basvuru silreci ve yarl~ma a~alllalan 
1} Okul mGdurlUgG. Genel MudGrluk<;:e gonderilen afi?in renkli ~lktlSJnt alarak yan?ma 
duyurusunu yapar. 
2} Yan?maya katrlmak isteyen ogrenci, okul mudur!Ggune muracaat eder. 
3} Okul mGdurlugunce yarl?malarm okul i<;:i elemesi ger<;:ekle~tirilir. 
4) Okul mudurlugG, okul i~i yarr?mada birinci olan ve iI<;:e finalinde okulu temsil edecek 
ogrencinin bilgilerini Genel MildurlUgun web sayfaslndaki "MEBDES Etklnlikler Sistemi"ne 
kurum MEBBis $ifresiyle girerek i?ler. 
5) Okul yarl?malarmda birinci gelen egrenciler, okulu temsilen iI<;:e yan?malanna katlhr. 
6) Bir il<;:ede yan?ma tlirGne gere ba?vuran okul saYlsl 1-16 arasl ise 0 iI<;:e 1 beIge, 17-32 arasl 
ise iI<;:e 2 beige, 33-48 arasl ise iI<;:e 3 bolge olarak degerlendirilir. 48' den sonraki her 16 okul 
i<;:in 1 iI<;:e i<;:i bolge olu?turulur. il<;:elerde olu?turulan bolgelerin birincileri arasmda, iI<;:e birindsi 
belirlemek i<;:in ayrrca yarr?ma duzenlenmez. 
7) il<;:e/il<;:e i<;:i beige yan?malan koordinater okullan ve yan?maya ba$vuran okullarm iI<;:e/iI<;:e 
i<;:i beige/ere daglhmlan. i1<;:e yuriltme kurullarmca belirlenir. Koordinator okullann 
belirlenmesinde ve yarr?ma bolgelerinin olu?turulmasmda ula?lm ?artlarl. okul imkanlart vb. 
ozel durumlar dikkate ahntr. 
8) iJ<;:e yGrOtme kurulunca, her bir iI<;:e i<;:i bolge yarr?masl i<;:in farkh bir koordinator okul 
belirJenir. 

O<;ONCO BOLOM \ 

Uygulama ve Degerlendirme Esaslan 

A. 	Uygulama Esaslan 

1) 	 "Ylldlz Sada" ve "Ylldlz Nida" Kur'an-, Kerim'i Guzel Okuma Yan~masl: 
a) Ogrend, Genel MOdurlGk<;:e belirlenen bolumlerden birini se<;:er. 
b) Okul mGdOrlugu. ogrenci ba?vurusunu yaparken ogrencinin okuyacagl bolumu Genet 
Mudurlugun web sayfaslndaki nMEBDES Etkinlikler Sistemi"ne girer. 
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c) Ogrencinin se\=tigi bo1i.im. okul id9resi tarafmdan yan~madan en ge\= on (10) gun onc~ 

koordinator okula bildirilir. 

d) Yan~maCi mast. kura ile belirlenir. 

e) <;agn, ogrencinin ismi ile yapthr. Okul ismi. ogrenci okumayt tamamlaytp sahneden 

aynltnca belirtilir. 

1) Her ogrenci se\=tigi boWmOn mealini sunu olan:lk haztrlar: 


i.Sunuda, Diyanet i~leri Ba~kanhgl veya Turkiye Diyanet Vakft mealleri esas ahmr. 
ii.Sunuda ses efektine yer veri/mez. 

m.5ununun. kurallara uygun olarak hazlrlanmasmdan ve ogrencinin Kur'an-I Kerim 
okudugu esnada gosteriminden damfman ogretmen sorumludur. 

g) Yukanda belirtilen ~artlar, okul i\=i yan~malarda aranmaz. 

2) 	"Kur'an'ln Ylldlz Muhaflzlarl" ve "YlldlZ Nid§" Haflzhk Yarl~masl 
a) Yan~maci mast ve se\=ici kurul tarafmdan hazlrlanan sorular kura i1e belirlenir. 
b) <;agn, ogrencinin ismi He yaplhr. Okul ismi, ogrenci okumaYI tamamlaYlp sahneden 
aynhnca belirtilir. 
c) Her yan~maclya 0\= soru sorulur: 

i.Birinci soru, 1-10. cOzier arasmdan. sayfa ba~tndan sayfa ortaslna kadar bir bolOmO 
kapsar. 

n.ikinci soru, 11-20. cOzier arasmdan, sayfamn son ayetlerinden kar~1 sayfaya ge~i~li olur. 
iii.O\=uncO soru, 21-30. cuzler arasmdan, sayfamn son ayetlerinden arka sayfaya ge~i~1i 

olur. 
d) Yan~maC\; okuyu~larda hadr, tedvir veya tahkik usQllerinden birini se\=er. 

3) 	"YlldlZ BHalier" Ezan Okuma Yan~masl 
a) Yan~maci Slrasl kura He belirlenir. 
b) <;agn, ogrencinin ismi ile yapilir. Okul ismi, ogrenci okumayt tamamlaYlp sahneden 
aynltnca belirtilir. 
c) Yarl~maci ezan! bir kez okur. 
d) Yan?macl; saba, uHak, rast, segah ve hicaz makamlarmdan biriyle ba?lar. makamlar 
arasmda ge\=i? yaparak devam edebilir. 
e) Ogrenci dilerse islam cografyasmda yaygm olarak icra edilen farkh bir makaml da tercih 
edebilir. 

B. 	Degerlendirme Esaslan 

1) "Ytldlz Sada" ve "YlldlZ Nlda" Kur'an-I Kerim'i GOzel Okuma Yan~masl: 


a) Se\=ici Kurullarca; 

i.Taban 50 puan. 

iLTecvit ve mahre\= 15 puan. 


iii.YOzOnden dogru okuma 15 puan, 

iv.Makam 15 puan. 

v.5es 5 puan 


olmak uzere toplam 100 puan Ozerinden degerlendirme yaplhr. 
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b) Her harf ve hareke hatasmda iki (2); her vaklf. vas I ve ibtida hatasmda bir (1) puan 


"yOzOnden dogru okuma" puanmdan dO~0I0r. 


c) Her tecvit ve mahrec; hatasmda bir (1) puan "tecvit ve mahrec;" puanmdan du~0I0r. 


d) Sec;ici kurul Oyelerince verilen en du~Ok ve en yuksek puanlar degerlendirmeye ahnmaz. 


En dO~Ok ve/veya en yuksek puanlarm efenmesinde, iki (2) ve daha fazla sec;ici kurul 


Oyesinin aym puam vermes! halinde ve okul iC;i yart~malarda bu kural uygulanmaz. 


e) Puanlarda e~itlik oimasl halinde degerlendirmeye esas olan puanlara siraslyia baklhr, 


e~itfik bozulmadlgl takdirde kura c;ekimine gidilir. 


2) "Kur'an'm Yddlz Muhaflzlarl" ve "Yddlz Nld§" Haflzhk Yara~masl: 
a) Sec;ici Kurullarca; 

i.Taban 70 puan, 

ii.Ezbere okuma 20 puan, 

iiI.Tecvit ve mahrec; 10 puan, 

olmak Ozere toplam 100 puan Ozerinden degerlendirilir. 

b) Yarr~macl, taklhr veya mu~abehata kac;arsa, geriden almasma iki defa imkan saglamr. 


Birinci tekrarda okuyabilirse puan kmlmaz, ~ayet ikind tekrarda okuyabilirse "ezbere 


okuma" puanmdan iki (2) puan dO~UlOr. 


c) Yan~macl, taklhr ve sec;:ici kurul ba~kam tarafmdan hatlrlatma Ozerine devam ederse Oc;: 


(3) puan, hatlrlatmaya ragmen devam edemezse altl (6) puan, "ezbere okuma" 


puanmdan dO~Ulur. 


d) Her tecvit, mahrec;, harf ve hareke hatasmda, "tecvit ve mahrec;:" puanmdan birer (1) 


puan dG~UlGr. 


e) Sec;:id kurul Gyelerince veri/en en dG~Ok ve en yOksek puanlar degerlendirmeye almmaz. 


En dO~Ok ve/veya en yuksek puanlarm elenmesinde, iki (2) ve daha fazla sec;ici kurul 


uyesinin aym puam vermesi halinde ve okul iC;i yan~malarda bu kural uygulanmaz. 


f) Puanlarda e~itlik olmaSI halinde degerfendirmeye esas olan puanlara siraslyia bakthr, 


e~itlik bozulmadlgl takdirde ogrenciler, yedek sorulardan kur'a c;ekerek Oc; kategoride 


yeniden dinlenir ve degerlendirilir. E~itligjn devam etmesi durumunda kur'a c;:ekimine 


gidilir. 


3) "Yddlz BHalier" Ezan Okuma Yarl~masl: 
a) Sec;ki Kurullarca; 

I.Taban 70 puan, 

ii.Makam 20 puan, 

m.ses 10 puan, olmak uzere toplam 100 puan uzerinden degerlendirilir. 

b) Yarl~macmm puam, sec;ici kurul uyeleri tarafmdan veri/en puanlann aritmetik 


ortalamasldlr. Puanlarda e~itlik oimasl halinde degerlendirmeye esas olan puanlara 


Slraslyla baklltr, e~itlik bozulmadlgl takdirde kura ~ekimine gidilir. 


c) Sec;ici kuru I uyelerince verilen en dil~ilk ve en yilksek puanlar degerlendirmeye ahnmaz. 


En dil~ilk ve/veya en yuksek puanlann elenmesinde, iki (2) ve daha fazla sec;ici kurul 


uyesinin aym puam vermesi halinde ve okul ic;:i yan?malarda bu kural uygulanmaz. 
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oORoONeO SOLOM 

Kurullar, Gorev ve Sorumluluklan 


Koordinator Okul MGdGrlGIDi 

ilc;:e dOzeyinde yan~maya katJlan okullar arasmda koordinasyonu saglamak ve yan?malann 
sekretaryasml yOrOtmek amaclyla ilc;:e yOrOtme kurullannca, koordinator okul mOdOrlOgO 
belirlenir. ilc;:ede birden fazla "ilc;:e ic;:i bolge" olu?masl durumunda her bir "i! ic;:i bolge" ic;:in ayn 
koordinator okul belirlenir. 

A. Koordinator Okul MGdGrlGIDinGn Gorevlerl: 

1) 	 il~e Koordinator Okul MGdGrIG~: 
a) Yan?malara katllan okul mOdOrlOkleri arasmda koordinasyon ve i~birligini saglar. 
b) ilc;:e finalinin sekretarya gorevini yGrOtOr. 
c) Degerlendirme sonuc;:lan ile i1gili tutanak ve evrakl sec;:ici kuruldan teslim allr ve 
dosyalayarak muhafaza eder. 
d) Koordinator okul mGdurlOgu yan?maya iIi?kin degerlendirme raporunu MEBDES 
EtkinIikler Sistemi degerlendirme i?lemleri bolUmunden yukler. 
e) il milll egitim din ogretiminden sorumlu ?ube mudurlUgu, i1c;:e finallerine ait sec;:i1mi~ on 
adet fotografl dogm.egitim@meb.gov.tr adresine gonderir. 

B. 	 II~e YGriitme Kurulu ve Gorevleri: 
ilc;:e milll egitim mudun1/?ube mOdurunun ba~kanhgmda, biri i1gili yan~ma i1c;:e koordinator 
okul muduru olmak Ozere uc;: (3) imam hatip ortaokulu mudOrilnden olu?ur. 
Kurulun gorevleri ~unlardlr: 
a) Yan?malarm saghkh ve huzurlu bir ~ekilde yuriltillebilmesi ic;:in gerekli onlemleri ahr. 
b) Yan~manm ilc;:e sec;:ici kurulunu olu~turur. 
c) Yan~malann yapllacagl salonlan hazlr hale getirir. 
d) STK ve yerel yonetimlerle i~birligi yaparak yan$malara katlhml saglamak ic;:in gereken 
tedbirleri allr. 
e} Yan~mayla ilgili tamtlm ve duyurulan yapar. 
f) imam hatip ortaokullan ve Anadolu imam hatip liseleri ogrencilerinin yan~malara, 
izleyici olarak katllmalarml saglar. 
g) Yarl?malara katl/an ogrenci, dam?man ogretmen ve okul mildilrunden olu?an 
misafirlere ev sahipligi yapar. 

C. Ses;ici Kurullar: 

1) Okul Se~ici Kurulu: 
Kur'an-I Kerim, din kUltGru ve ahlak bilgisi veya Arapc;:a ogretmenlerinden Oc;: (3) ki?ilik sec;:ici 
kuru I olu~turulur. Yeterli saYlda ogretmenin bulunmamasl halinde diger okullarda gorevli 
meslek dersleri ile din kUltOru ve ahlak bilgisi dersi ogretmeni kurula dahil edilir. 

2) iI~e Se~ici Kurulu: 
Yarl~ma merkezindeki i1c;:e mOftOsO ba?kanitgmda, diyanet ihtisas/egitim merkezi ogretim 
gorevlisi, ilahiyat fakGltesi ogretim Oyesi, mOftGlOk personeli veya iHL meslek dersi/DKAB 
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I 

I 
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ogretmenleri arasmdan se~ilen yedi (7) Oyeden olu~ur. Yan~maya katllan okullarda gorevli 
ogretmenler se~ici kurullarda gorev alamaz. 

D. Se~ici Kurullann Gorevleri: 
1} Yan~macllan. uygulama esaslannda belirtilen ol~Otler ~er~evesinde degerlendirir. 
2} Degerlendirme sonu~lan He ilgili tutanak ve evrakt koordinator okul mGdGrlOgGne teslim 
eder. 

E. itirazlar: 

1. Yan~malarla ilgili itirazlar; ilgili se~ici kurula. dan!~man ogretmen tarafmdan yazlh olarak 

yaplhr. itirazlar. se~ici kurul tarafmdan anmda degerlendirilerek sonu~landtnhr ve tutanak 
altma ahnarak ilan edilir. 

2. Yan~ma usOI ve uygulama esaslan hususunda kural ihlaline tevessOI edenler. se~ici kurul 
tarafmdan anmda uyanltr. SaYlsal verilerin toplanmasl hususundaki maddi hatalar hari~ 
-kuru/un taraflarca hata/I o/dugu diifllnii/en bir karar vermesi ha/inde dahi- son karar. kurula 
aittir. Din Ogretimi Genel MOdurlOgO ile ba~ka bir makama yapllacak itirazlar dikkate 
almmaz. 

3. Yan~ma sonunda okullara. se~ici kurulun verdigi puanlarm toplamml i~eren sonu~ formu 
verilir. Her bir Oyenin verdigi puanlarm ayrmttsl okullarla payla~tlmaz. 
4. TOm izah ve uyanlara ragmen yan~ma huzurunu bozan tavlr ve hareketlerde bulunan 
~ahlslar. salon dl~ma ~[kanhr ve ilgili okul. bir sonraki yJl aym yan~maya katilamazJ 

F. Odiiller 

1. Yart}malara katllan ogrencilere ve danl}man ogretmenlere verilecek odOller mahalli 
imkanlar dahilinde ilgili yan~man!n yurUtme kurullan tarafmdan belirlenir. 

2. OdGlier. ogrendler ile adl MEBDES Etkinlikler sistemine i~lenen danl~man ogretmene 

takdim edilir. 
3. OdGllerin yan~manm ruhuna uygun nitelikte olmasma ozen gosterilir. Abartlya ka~llmaz. 
4. Derece alan yan~macllara ba~arl belgesi. diger yarl}macllara katlhm belgesi verilir. 
Yan~malara katilan okul mudurlOklerine, ogrencileri haztrlayan dan!~man ogretmenlere, 
koordinator okul mOdurlUklerine. destek veren tUm ~ahls. kurum ve' kurulu~lara te~ekkur 
belgesi verilir. Belgeler Genel MudurlUgumuzce hazlrlanarak dijital ortamda gonderilir. 
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SJra 
Konu "farih

No. 

Okul it;i yan~malann son gert;ekle~tirilme tarihi 17 Mart 2017 


2 
 Okul birincisi ogrencilerin ba~vurularmm MEBDES'e i~lenmesi 17-31 Mart 2017 


ilt;e/ilt;e it;i bolge koordinator okullannm belirlenmesi 
3 
 3-7 Nisan 2017


(ilt;e Yurutme Kurulu tarafmdan belirlenecektir.) 

lacaktlr 

It;e it;i bolgelerin belirlenmesi ve okul daglhmlannm yapllmasl 

(it din ogretiminden sorumlu ~ube muduru tarafmdan 
 10-14 Nisan 2017 


ilt;e!ilt;e it;i bolge yan~malarmtn gert;ekle~tirilmesi 
17-28 Nisan 2017
5 


Koordinator okul mudurluklerince degerlendirme raporunun 
5 MaYls 2017
6 


MEBDES'e i~lenmesi 

Din ogretiminden sorumlu iI mill1 egitim ~ube mudurlUklerince 

7 ilt;e finallerine ait on adet fotografm dogm.egitim@meb.gov.tr 
 12 MaYls 2017 


adresine sl 
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Taban Puan 

2 Makam 

3 Ses 

Olq.du 

70 

20 

10 

Se~ici Kurul· Oyesi 
imza, Adl Soyadl 

Puan 
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i: 
2 Adl soyadlg 
E..... 

Okulu.:,c 

c Yaplldl~1 yer
2«s (Cami/Sa/orJ) 
E ..... 
c Yaplldlgl kategorl 
.;:. (Okul/ li;e/li;e i;; bOlg-e) 

B} Se~iclKurul YaritmaCl DegeriendlrmeFormu 

Verdi~iS. No Se~ici Kurul Oyesinin Adl Soyadl 
Puan 

2 


3 


4 


s 

6 

7 

Sefid kuru/Oye/erinin verdik/eripuanlann top/amI 

Toplamarltmetik puan 
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2 

3 

Taban puan 70 

Haflzhk 20 

Tecvid ve mahre~ 10 

Toplam 100 

A~lklamalar: 

» Yart~maCi. taklhr veya mu~abehata ka~arsa, geriden almasma iki defa imkan saglanlr. 
Birinci tekrarda okuyabilirse puan klnlmaz, ~ayet ikinci tekrarda okuyabilirse "ezbere 
okuma" puanmdan iki (2) puan du?ulUr. 

» Yan?macl, taklhr ve se~ici kurul ba?kanl tarafmdan hatlrlatma uzerine devam ederse u~ 
(3) puan, hatlrlatmaya ragmen devam edemezse altl (6) puan. "ezbere okuma" 

puanmdan du?ulUr. 
» Her tecvid, mahre~, harf ve hareke hatasmda, "tecvid ve mahre~" puanmdan birer (1) 

puan du?ulUr. 

Adt Soyadl 
Ald.gt . 

Toplam Puan 

Se~lci Kurul Oyesi 
Imza, Adl-Soyadl 
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A) Yarl~maBUgileri 

t: 
2 Adl soyadlv 
!a 

~ 

~ 
 Okulu 

c Yaplldl~1 yer 
~ (Caml/Sa/on) 

~ 
J: Yaplldl~1 kategori 
)!. (Okul/ i/~e/ ilfe if; bO/ge) 

B} Se~ici Kurul Yan~maci De~~rl~ndirme Formu . 

Verdi~iS; No Se~ici Kurul Oyesinin Adl Soyadl 
Puan 

1 

2 


3 


4 


5 


6 


7 


Seficl kuru/liye/er/nin·verdik/eripuan/arm top/ami 

Top/am aritmetikpuan 
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S.No Ol~ut 
Puan 

3 

4 

5 

Taban puan 50 

Tecvid ve mahre~ 15 

YOzOnden dogru okuma 15 

Makam 15 

Ses 5 

A~lklama(ar: 

)0> Her harf ve hareke hatastnda iki (2); her vaklf, vasl ve ibtida hatastnda bir (t) puan 
"yCizCinden okuma" puantndan dCi~CiICir. 

)0> Her tecvid ve mahre~ hatasmda bir (l) puan "tecvid ve mahre~" puantndan dCi~CilGr. 

Toplam 100 

Yart~macrnrn 

Adl Soyadl 
Okulu 

Aldlgl 
""...2m Puan 

Se.~ici Kurul Oyesi 
. imza, Adl",Soyadl 
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Adl soyadl 

Okulu 

Yapddlgl yer 
(Caml/Salon) 

Yaplldlgl kategori 
(Okul/ i1fe/ lIfe ifi bo/ge) 

8) Se~ici KurulYan~macrDegerlendirme Formu 

S.No Se~ici Kurul Uyesinin Adl Soyadl 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

.. $eflcl Kuru/llyelerinlnverdlk/eripuanllmn top/ami 

Top/am aritrnetik puan 

Puan 
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Yara~mamn Adl 

Yan~mamnKate8ori$i 
. (Okul/!Ire/ li~e If;i/Jolge) 

O~rencinin 

Sira Adl Soyadl OkuluNo 
1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


AdlSoyadl Okulu PuaOl 

Birinc:i 

lkind 

Se~ici Kurul 

Ad. Soyadl· Adl Soyadl AdtSoyadl AdlSoyadr Adl50yadl AdlSoyadl AdlSoyadl 
imza imza· imza imza imza . imza imza 
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