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Mini egi-rimin genel ama<;lan dogrultu5unda Bakanltgrmlza baglJ bOtOn ilkogretim ve 
ortaogretim kurumlanndaki din kOitOrO ve ahlak bilgisi dersi He din, ahlak ve degerler 
alanrndaki sec;meli derslerin kazanlmlannl desteklemek, ogrencilerin bilgi ve becerilerini 
geli~tirmek, ozgOvenlerini artlrarak sosyal ve kOltOrel geli~imlerine katklda bulunmak. 

Anadolu imam hatip liselerL imam hatip ortaokullan ile c;ok programh liselerde imam 
hatip lisesi programlna devam eden ogrenciler haric; olmak Ozere; orgOn egitim 
kapsamlndaki resmi ve ozel ortaokul ve liselerdeki ogrencilere yonelik gerc;ekle~tirilen 
"Kur'an-I Kerim'j GOzel Okuma" yan~masl ile ilgili usul ve esaslan kapsar. 

[ 	 Dayanak 

• Milli Egitim Temel Kanunu 
• Milli Egitim Bakanhgl OkulOncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi 
• Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Y onetmeligi 
• Milfi Egitim Bakanllgl Egitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yonetmeligi 

Genet Esaslarve·Uygulama A,amalan I 
1. 	 Yan~malann yazl", gorsel ve dijital ortamlar kullanllarak tanltJm ve duyurulan yaprhr. 
2. 	 Yan~malar; okul ve ilc;e a~amalanndan olu~ur. 
3. 	 Okul iC;i elemeler Mart, ilc;e elemeleri Nisan-MaYls aylan ic;erisinde gerc;ekle~tirilir. 
4. 	 Yan~maya katllmak isteyen ogrenci, okul mOdOrlOgOne mOracaat eder. 
5. 	 Ogrencileri c;ah~tlrmak, teknik bilgilendirme yapmak ve rehberlik amaclyla 

danl~man ogretmenler gorevlendirilir. 
6. 	 Yan~maci SlraSI, okul temsilcilerinin katlhmlyla kur'a sonucu belirlenir. 
7. 	 Yan~ma esnaslnda c;agn, ogrencinin ismi ile yapilir. Okul ismi, ogrenci yan~maYI 

tamamladlktan sonra belirtilir. 
8. 	 Bolge Tasn;f;; 

• 	 Bir ilc;ede yan~ma tOrOne gore ba~vuran okul saYlsl 1-16 arasl ise 0 ilc;e 1 bolge, 
17-32 arasl ise ilc;e iC;i 2 bolge, 33-48 arasl ise ilc;e iC;i 3 bolge olarak 
degerlendirilir. 48'den sonraki her 16 okul ic;in 1 ilc;e iC;i bolge olu~turulur. Ba~vuru 
saYlsrnrn 16'nln altlnda olmasl durumunda ilc;e iC;i bolge olu~turulmaz. 

• 	 ilc;e ic;i bolge birincileri araslnda, ilc;e birincisi belirlemek ic;in ayrrca yan~ma 
dOzenlenmez. 

• 	 Gerek gorOldOgO takdirde bolge tasniflerinde degi~iklige gidilebilir. 
9. 	 Yan~malara katllan okullar, yan~ma merkezlerinde okul faaliyetlerini tanrtici stantlar 

ac;abilir. 

1O. Yan~ma merkezi okulun ve diger okullann ogrencileri He velilerin yan~malara izleyici 
olarak katllmalan saglanlL 

11. 	 Oniversiteler, yerel yonetimler, iI/ilc;e mOftOIOkleri, STK'lar ve ilgili payda~larla i~ birligi 
yapl"r. 

12. 	Yan~malann saghkll ve huzurlu bir ~ekilde yOrOtOlebilmesi ic;in i~ gOvenligi dahil 
gerekll tOm onlemler ahnlr. 
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13. 	Yan~malarla ilgili yazll!, gorsel ve dijital veriler okul web sitesinde ve diger 

ortamlarda yaYlmlanlr. 

Yan~maUygulama A~amolan 

o. 	Genel ilkeler 
• 	 Ogrenci, Genel MOdOrlOke;e belirlenen bolOmlerden birini see;er. 
• 	 Ogrencinin see;tigi bolOmler, okul idaresi taraflndan yan~madan en gee; on be~ 

(15) 	gOn once koordinator okula bildirilir. 
• 	 Okuyu~ tertii usulOnde gere;ekle~tirilir. 
• 	 Her ogrenci danl~man ogretmen rehberliginde see;ilen bolOmlerin mealini sunu 

olaralk: hazlrlar ve ilgili koordinator okula yan~ma ba~lamadan once teslim 
eder. 

• 	 Sunuda; Diyanet i~leri Ba~kanligl veya TUrkiye Diyanet Vakfl mealleri esas alinlr. 
Ses efektine yer verilmez. 

• 	 Sununun, kurallara uygun olarak hazlrlanmaslndan ve ogrencinin Kur'an-I 
Kerim okudugu esnada gosteriminden ilgili danl~man ogretmen ve koordinator 
okul sorumludur. 

b. 	Degerlendirme Esos/ofl ve Not Boremi 

• 	 Taban : 50 puan 
• 	 Tecvid ve Meharic-i Huruf : 15 puan 
• 	 YOzOnden Dogru Okuma : 15 puan 
• 	 Makam : 15 puan 
• 	 Ses-Seda : 5 puan 


Toplam 100 puan Ozerinden degerlendirme yaplhr. 

• 	 Her harf ve hareke hataslnda iki (2); her vakiL vasl ve ibtida hataslnda bir (1) 

puan "yOzOnden dogru okuma" puanlndan dO~OIOr. 
• 	 Her tecvid ve mahree; hataslnda bir (1) puan "tecvid ve mahree;" puanlndan 

dO~OIOr. 

• 	 Ses-Seda ve makam yonOnden degerlendirme See;ici Kurul Oyesinin 
takdirindedir. 

• 	 Yan~maclnln puanl, see;ici kurul Oyeleri taraflndan verilen puanlann aritmetik 
ortalamaslyla belirlenir. 

• 	 Puanlarda e~itlik olmasl halinde degerlendirmeye esas olan puanlara slraslyla 
baklhr, e~itlik bozulmadlgl takdirde kur' a e;ekimine gidilir. 

[ 	 KuruJlor ve"Gore'lleri '~, 

1. 	Yurutme Kurulu 
• 	 Yan~malan koordine etmek Ozere yOrOtme kurulu olu~turulur. 
• 	 Kurul; din 6gretiminden sorumlu millT egitim ~ube mOdOrOnOn ba~kanllglnda, biri 

ilgili yan~manln koordinator okul mOdOrO olmak Ozere Oe; (3) okul mOdOrOnden 
olu~ur. 
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• 	 Gorevleri: 
• 	 Yan~malann saghkh ve huzurlu bir ~ekilde yOrOtolebilmesi k;in gerekli onlemleri 

alir. 
• 	 Yan~ma se<;ici kurulunu olu~turur. 
• 	 Yan~ma evraklannl yan~madan bir hafta once se<;ici kurul Oyelerine ula~tlnr. 
• 	 Yazlh, gorsel ve sosyal medya kanahyla reklam, tanltlm ve duyurulan yapar. 
• 	 Oniversiteler, yerel yonetimler, iI<;e/il mOftolOkleri ve STK'larla i~ birligi yapar, 
• 	 Yan~ma merkezi okulun ve diger okullann ogrencileri ile velilerin yan~malara 

izleyici olarak kahlmalannr saglar. 

2. 	Koordinator Okul Mudurlugu 
• 	 Yan~malara katllan okullar araslnda koordinasyonu saglamak ve yan~malann 

sekretaryaslnr yOrOtmek amaclyla mill! egitim mOdOrlOklerince, koordinator okul 
mOdOrlOkleri belirlenir. 

• 	 Birden fazla "iI<;e i<;i bolge" olu~masl durumunda her "i1<;e i<;i bolge" i<;in ayn 
koordinator okul belirlenir. 

• 	 Yan~maya ba~vuran okullann il<;e i<;i bolgelere daglhmlan, mill! egitim mOdOrlOgO 
din ogretiminden sorumlu birimlerce belirlenir. 

• 	 Koordinator okullann belirlenmesinde ve yan~ma bolgelerinin olu~turulmaslnda 
ula~lm ~artlan, okul imkonlan vb. ozel durumlar dikkate ahnw. 

• 	 G6revleri: 
• 	 YOrOtme kurulu ile birlikte yan~malara katllan ogrenciler ile okul mOdOrO ve 

danl~man ogretmenin ia~e ve ibatelerini saglar. 
• 	 Yan~malann yapllacagl mekonlan hazlr hale getirir. 
• 	 Yan~malara kahlan okullann, yan~ma merkezlerinde okul faaliyetlerini tanrtici 

stantlar a<;maSlnl koordine eder. 
• 	 Degerlendirme sonu<;lan ile i1gili tutanak ve evrakl se<;ici kuruIda gorevli bOton 

Oyelerce imzalanrnaslndan soma teslim ahr ve dosyalayarak muhafaza eder. 

3. 	Sec;ici Kurul 
• 	 Yan~ma yOrOtme kurulu, il/iI<;e i<;i bolge se<;ici kurulunu olu~turur. 
• 	 Okul se<;ici kurulu 0<; (3) diger a~amalardaki kurullar ise be~ (5) Oyeden olu~ur. 
• 	 Oyelerden biri kurul ba~kanr olarak se<;i1ir. 
• 	 Se<;ici kurul Oyeleri: ilgili yan~ma alanlnda uzman ve yetkin (Kur' an klraati ve 

tashih-i hurOf/dini musiki ve makamlar konusunda uzman, haflz vs.) Oniversite 
ogretim Oyeleri/gorevlilerL Diyanet i~leri Ba~kanhgl ihtisas/egitim merketlerinde 
gorevli ogretim gorevlileri: iI/i1<;e mOftolOkleri personeli, ihtiya<; duyulmasl halinde 
yan~mada ogrencisi olmayan okullarda gorevli ogretmenler ile ilgili yan~ma 
alanlnda uzman ki~iler araslndan belirlenir. 

• 	 Se<;ici kuru!' yan~macllan puanlama esaslannda belirtilen ol<;Otler <;er<;evesinde 
degerlendirir ve degerlendirme sonu<;lan lie ilgili tutanak ve evrakl koordinator 
okul mOdOrlOgOne teslim eder. 
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Kural ihleli, itira.zlar ve OcHjllendirmeL' 	 J 
1. 	Yan~malara iIi~kin itirazlar, dant~man ogretmen taraflndan yazlh olarak ilgili sec;:ici 

kurula, yan~ma sonuc;:lannJn ilanlndan hemen sonra yaplhr. ltirazlar, sec;:ici kurul 
taraflndan anlnda degerlendirilerek sonuc;:landJnhr ve tutanak alhna ahnarak Han 
edilir. Kurullann verdigi karar kesindir. 

2. 	Kural ihlallne tevessOI edenler, yetkililer taraflndan uyanhr. TOm izah ve uyanlara 
ragmen yan~ma huzurunu bozan tavlr ve hareketlerde bulunan ~ahlslar, salon dl~lna 
<;Ikanhr ve ilgili ~ahlslar, bir sonraki yll aynl yan~maya kahlma hakklnl kaybeder. S6z 
konusu duruma i1i~kin hazlrlanan tutanaklar millT egitim mOdOrlOgOnde muhafaza 
edilir. 

3. 	Yansrnalann sonunda okullara, sec;:ici kurulun verdigi puanlann toplamlnJ ic;:eren 
sonuc;: formu ve rillr. Her bir Oyenin verdigi puanlann aynntlsl paylaSllmaz. 

4. 	OdOllendirme: 
• 	 Yan~malara katllan ve/Veya dereceye giren 6grenci ve danJsman ogretmenler 

ic;:in imkonlar dohilinde c;:esitli 6dOlier verilir. 
• 	 OdOI torenine gec;:meden once tOm yan~maci ogrenciler, dantsman ogretmenler 

ve okul mOdOrO/temsilcisi ile birlikte sahneye davet edilir. 
• 	 Dereceye giren yan~macllara ba~an belgesi, diger yan~maC1lara katilim belgesi 

verilir. 
• 	 Yan~malara katllan okul mOdOrlOklerine, ogrencileri hazlrlayan danlsman 

ogretmenlere, koordinator okul mOdOrlOklerine, destek veren tOm ~ahls, kurum ve 
kuruluslara tesekkOr belgesi verilir. 



~ri----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

" 
Ek·l.a 

Kur'an-, Kerim'i Guzel OkumaYan$malan 
Sorumlu Olunan BolOmler -1 

- 16 
26 

-34 
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50 

Tecvid ve Meharic-i Huruf 15 

YOzOnden dogru okuma 15 

15 

5 

A~lklamalar: 

~ Her hart ve hareke hataslnda iki (2); her vakiL vasl ve ibtida hataslnda bir (1) puan 
"yOzOnden dogru okuma" puanlndan dO~OIOr. 

~ Her tecYid ve mahre<; hataslnda bir (1) puan "tecvid ve mahre<;" puanlndan dO~OIOr. 
~ Ses-Seda ve makam yonOnden degerJendirme Se<;ici Kurul Oyesinin takdirindedir. 

Toplam 

Se<;ici Kurul Oyesi 
Imza, Adl-Soyadl 

100 
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A) Yan~moBilgileri 

Adl soyadl 

Okulu 

Yoplldigi yer 

Yaplldlgl kategori 

B) Sec;:ici Kurul Yon~maci Degerlendirme Formu 

Sec;ici kuru/ Oye/erinin verdik/eri puon/onn top/ami 

Top/om oritmetik puon 



~ 

'? 

Yart~manln Kategorisi 
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2. 
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EMnct: 

Sec;ici Kurul Oyeleri 
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