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MUS VALiLiGi 


il Mill! Egitim Mudurlugu 


Sayl : 73383103-31O.0l.02-E.3143585 09.03.2017 

Konu : 8. Arap9a Bilgi ve Etkinlik Y an~malan 

.................. KA YMAKAMLIGINA 
( i1ge Milli Egitim Mudurlugune) 

.............. MODORLUGUNE 


Bakanhglmlz Din Ogretimi Genel Mud-urlUguniin, 07.03.2017 tarih ve 3026560 
saYlh yazlSl ekte gonderi1mi~tir. ilgi yaZl geregi; Anadolu imam Hatip Lisesi ve imam hatip 
Ortaokullanna yonelik Arap9a Bilgi ve Etkinlik Yan~malarmm sekizincisi I 
gergekle~tiri1mektedir. Daha once 09.04.2017 olan AraP9a Bilgi Yan~masl Turkiye Finali I 
smav tarihi 19.03.2017 olarak giincellenmi~tir. i~ ve 
yapllmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

EKi: 
ilgi yaZl 

DAGITIM: 
i1ge Kaymakamhldan 
AiHL ve moo Mud-urlulderi 

i~lemlerin ekteki yazl dogrultusunda 
I 

I 

Metin iLct 

VaH a. 


Milli Egitim MudUrii 


Bu evrak gi\venli elektronik imza He imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 926b-d3d7-3dc4-a40a-39da kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
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T.C. I 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

I 

I 
Din 6gretimi Genel Mudurlugu 

, 

SaYI : 52532194-310.01.02-E.3026560 07.03.2017 

Konu : 8. Arapc;:a Bilgi ve Etkinlik Y an~malan 

...................... V ALiLiGiNE 
(il Mill! Egitim Mudiirlugu) 

ilgi: Genel Mudiirlugumi.1zUn 30.12.2016 tarih ve 52532194-31O.01-E.14787130 saYlh yazlSl. 

Genel Mudurlugumuzce Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip 
ortaokullanndaki Arapya ogretimini desteklemek; ogrencilerimizin sosyal, kUlrurel ve 
akademik geli~imlerine katkl sunmak amaclyla bu yll Arapc;:a Bilgi ve Etkinlik 
Yan~malannm sekizincisi geryekle~tirilmektedir. 

Y an~malann "bilgi yan~masl" kategorisinde bu yll degi~iklige gidilerek "Okul ic;:i" ve 
"Turkiye finali" olmak uzere iki ~amada, c;:oktan sec;:meli smav bic;:iminde geryekle~tirilmesi 
plan1anml~tlr. Yan~marun okul ic;:i a~amasl 14.02.2017 tarihinde ulke genelinde 
gerc;:ekle~tirilmi~tir. Ba~vuru sureci 22.02.2017 tarihinde sona eren Tiirkiye finaline ise 1020 
okulumuzdan 19.424 ogrencimiz ba~vurmu~tur. 

Daha once ilgi yazlmlz ile uygulama kllavuzu payla~llan Arapc;:a Bilgi ve Etkinlik 
Y arl~malanmn uygulama siirecinde a~agldaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 

• 09.04.2017 olan Arapc;:a Bilgi Yarl~masl Tiirkiye finali smaVl tarihi 19.03.2017 
olarak gUncel1enmi~tir. 

• Arapc;:a bilgi yan~masmm geryekle~tirilecegi smav merkezleri 61yme 
Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MudurHigu tarafmdan belirlenecektir. imam hatip 
okulu dl~mda smav merkezi belirlenmi~ olmaSl durumunda il din ogretiminden sorumlu ~ube 
mudiirlUkleri tarafmdan bu okullar uygun olan imam hatip okullanyla degi~tirilecek ve Genel 
MudurlUgumuze bildirilecektir. 

• 6grencilerin salonlara daglhmlan ve salon yoklama listeleri daha sonra 
payla~llacaktlf. 

• Smav gUvenlik kutulannm il milli egitim mudurlugunden teslim allllarak SlllaVlll 
yapllacagl okullara teslim edilmesi, Slllav sonraslllda ki1it1enmi~ Slllav gUvenlik kutulanmn 
SlllaVlll yapddlgl okullardan teslim ahnarak il milli egitim mudurlugune teslim edilmesi, i1 
mill! egitim mudiirlugUrtUn olyme, degerlendirme ve Slllav hizmetleri ~ubesince, din ogretimi 
~ubesiyle i~birligi halinde yapIlacaktlf. 

• Bir i1 mill! egitim mudiir yardlmclS1/~ube mudiirU i1 Slllav sorumlusu, her bir Slllav 
merkezi ic;:in bir bina yoneticisi ve her Slllav salonu iyin bir asIl, bir yedek olmak iizere iki 
salon gorevlisi gorevlendirilecektir. 

• Slllav gorevlilerinin Din 6gretimi Genel MUdurlugu.ne bagh okullarda gorev yapan 
ogretmenlerden seyilmesine dikkat edilecektir. 

• Gorevlendirilen personele ilgili mevzuat yeryevesinde ek ders odemesi yapl1acakru. 

Adres: MEB Be~evler KampiisiiF BlokBe~evler/ANKARA Ayrmtlh bilgiiyin: AhmetPOLAT MimEgt. Uzm. Yrd. 
Elektronik Ag: Tel: 0312413 3526 
E-posta: dogm.egitim@meb.gov.tr Faks: 

Bu evrak gtivenli elektronik imza He imzalanrm~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 770c-6495-3c40-a652-4658 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
http:MUdurlugu.ne
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• Arap9a Bilgi Yan~masma katIlan gorme engelli ogrenci varsa sorulann okunmasl 
ve cevaplann i~aretlenmesi konusunda ogrenciye yardlmcl olmak uzere Arap9a alarunda 
yetkin bit ki§i gorevlendirilecek, soz konusu ogrenci i9in ayn bir smav salonu belirlenecek ve 
30 dakika ek sUre verilecektir. 

• Arap9a bilgi ve etkinlik yan~malarma, Anadolu imam hatip liselerinde veya 90k 
programh liselerin imam hatip programlannda orglin egitime devam eden ogrenciler 
katllabilmektedir. Ancak ana dili Arap9a olan ve yurt i9i veya yurt dl§mda egitim dili Arap9a 
olan okullarda en az bir egitim ogretim yIlt ogrenim gormu§ olan ogrenciler yan~malara 
katllamazlar. 

• AiHL Arap9a Metin Canlandlrma Yan§masl kategorisindeki "Kadl ve Salih 
Amcanm Kefaleti" metnini segen okullar 6 ogrenci ile yan§maya katllabilecektir. Soz konusu 
ogrencilerin isimleri okullanmlz tarafmdan MEBDES'e i~lenecektir. 

• Okullarlmlz yan§malara i1i§kin tUm belgelere http://dinogretimLmeb.gov.tr/ 
adresinden ula~abilecektir. 

8. Arap9a Bilgi ve Etkinlik Yan~malannm ilgi yazlmlz dogrultusunda ve yukarlda 
belirtilen a9lklamalar dikkate ahnarak okul mudUrlUklerinin bilgilendirilmesi, 9ah~malann 
sagllkh bir ~ekilde ytirUtUlmesi hususlarmda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Mustafa YILDIZ 

Bakan a. 


Daire Ba~kanl 
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Adres: MEB Be~evler Kampilsil F Blok Be~evlerlANKARA Aynntul bilgi i9in: AhmetPOLAT Mill! Egt. Uzm. Yrd. 
Elektronik Ag: Tel: 0312413 3526 
E-posta: dogm.egitim@meb.gov.tr Faks: 

Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanIIll§ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 770c-6495-3c40-a652-4658 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
http://dinogretimLmeb.gov.tr

