
Yaz Kıunan Kursları Uygulaına Eşaslaıı
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ycr alan konularda konı.ışma yapmak üzere tlniversite hoçalanndan ya da alan
uzmanlarından bir konuk dıvet edi|erek gençler bilgilendirileçektir. Seminerin
katı lım}.sq{ ısı D İ BYS/EHYS programı p ğ eler bölümtine kayıt edilecektir.

@/Müftüttlklerce Yaz Kur'an Kursundaki kız ve çrkek öğrenciler arasında
aYfı aYrı aŞğıdaki usul ve şşaslar çerçevesindt 

*'Yaz Kuf'an Kursları Kur'an_ı Kerim
ve Dini Bilgiler Yarışması" dlizenleneçektir. Bu itibarla;

a. Yarışmaya 20l8 yılı Yaz Kıır'an Kıırslarınü (DİBBYŞ/EHYS) kaydı bıılunan
l0-15 yas arası istekli öğenciler katılabileçeklir.

b. Ygrısma soruları:

Rabbenağfirli" Kunut Duaları ve meali,

286. dyetlvrinin mçalinden seçilecektir.
c. §üreler ve meali iÇin Diyanet İşleri Başkanlığ ve Ttirkiye Diyanet Vakfı ygyını

olan "Kur'an-ı Kerim Meali" dikkate alınarak hazırlık yapılacakür.
d, Yaz Kur'an KuŞlarında okuyan kız ve erkek öğrenciler yarrşmaya katılnıak için

GK{)'daki formudoldurarak kursytlneticisine veya Kur'an kııreuöğreticisine
tşş|im edeçeklerdir.

e. İUilÇe merkezlerinde bulunan kız ye *rkek Kur'an kurşları biinyelerinde
o}uŞturulacak oları komisyonlar, 20 Temmuz 2Qt8 tarihine ka,dar kenü
öğrencİlerİ arasında sözlü veya yazılı/test usuliinden her hangi birini veya ikişini
d* ııygulayarak Kur'an kuışu birinçisini seçecektir.

f. Kız ve erkek Yaz Kur'an Kıırs|arı birincileıinin seçimi için oluşturulacak
komisYonun bŞkarıı ve üyeleri kurs öğreticilerinden oluşaçak, ihtiyaç olmasr
halinde iUİlÇedeki diğor Kur'an kursu öğreticilerindeı de faydalanılıbileçektir.
KomisYon oluŞfurulamaüğı lakdirde kıırs yönedcisi ve öğreticileri, krırs
birincisini belirleyebilecektir.

g- Kur'arı kursu Yöneticisi, kurş biıinçisinin bitgilerini, (EK-}'de yer aian forrna
göre doldurup ilçe mUfttiltigllne teslim edecekür.

h. İlçe mttftüliikleri, bikıyelerinde komisyonlar oluştuıarak 3l_Teqnuz 20lü
tarihine kadar Kıır'an kurslan
birincileri arasında& sözlü veya yazılılıest usuliinden herhangi birini veya
ikisini de uygulayarak itçe birincilerini seçecektir. (§oruların yo?o,i Kur,an-ı
Keriın, o/o30' ıı Dini Bi lg i lerdçn belirlenecekti r. )

i. llÇe müllüliikleri, ilçe bhincişi olan kız ve erkek öğrencinin bilgilerini, (EK_
E)'deki forrna göre do|dıırup il müfiülüğiine tesliın edçcektir.j. İl mlftiılüklerindş oluştuuulacak kornisyonca 14 Ağuştps 20l8 tarihine kadar
kı? .v§, "ÇtkÇk ğğrencileJ avrı, pvrı olpak üzçre ilç* birincileri arasından söz.lü
veYa Yazılıltest usultinden her hangi birini veya ikisini de uygulayarak kız ve
erkşk il birinçilerinin s*çimi yapılacaktır.
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,,....Tçmınuz 2018 tarlhlnde ........... .....,...,.Kur,an Kursıı,nda
YaPılaa " Yaz Kur'an Kurslan Kur'an-ı Keriın ve Dini Bitgiler yarışmasında,, KUR,A.N
KURSU BlRtNAlsl seÇilen kız /çrkçk öğıenciye aiı bi|gileİ aşğdaki tnbloda gösrerilmiştir.
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2- 8u Form KŞr'an Kqr§u Yönetici"şi taraİiııdan İlçe Müftü|üğün§ to§|im edilecektir.


