
İŞİTME VE GÖRME ENGELLİLER ARASI KUR’AN-I KERİM VE DİNİ BİLGİLER 

YARIŞMASI  

Başkanlığımızca görme ve işitme engellilerin dini bilgilerini geliştirmek, onları Kur’an-ı Kerim 

okumaya teşvik etmek, inanç esasları ve siyer-i nebi konularında bilgilerini artırmak amacıyla umre 

ödüllü “İşitme ve Görme Engelliler Arası Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması” 

düzenlenecektir.  

Yarışma aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir: 

1- SINAVA BAŞVURU SÜRECİ VE SINAV TARİHİ 

Yarışmaya başvurular 21.10.2019-28.10.2019 tarihleri arasında il müftülüklerince kabul edilecektir. 

Yarışma 30.10.2019 tarihinde Müftülüğümüzde yapılacaktır. 

2- YARIŞMAYA BAŞVURU ŞARTLARI  

1- Başkanlığımız Kur’an kurslarında eğitim görmekte olan veya önceki yıllarda eğitim almış (Eğitim 

Hizmetleri Yönetim Sistemi Programına kayıtlı) %55 üzeri işitme engelli ya da %61 üzeri görme engelli, 

2- 12 yaşından büyük, 

3- Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmayan, 

4- Önceki yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmaların herhangi birinde ödül 

kazanarak umreye gitmemiş, 

5-Görme engellilerden, engelli olmayan ve seyahat etmesine mani herhangi bir sağlık sorunu 

bulunmayan 60 yaşını geçmemiş bir yakını refakat edebilecek, 

Olanlar başvuru yapabilecektir. Ayrıca; 

 Başvuranlar yarışmaya ancak öğrenim gördüğü veya ikamet ettiği ilden katılabilecektir. 

3- YARIŞMA KONULARI 

Görme engelliler; Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, ezber ve temel dini bilgiler alanlarında 

yarışacaklardır. 

 Ezber konuları; Yasin, Mülk, Nebe ve Duha suresinden itibaren kısa sureler arasından seçilecektir. 

İşitme engelliler; Kur’an-ı Kerim okuma, ezber ve temel dini bilgiler alanlarında yarışacaklardır. 

 Ezber konuları; Fatiha ve Fil suresinden itibaren kısa sureler arasından seçilecektir.  

 Her iki engel grubu için dini bilgiler soruları “Dinim İslam” kitabından seçilecektir. 

4- YARIŞMA KOMİSYONUNUN OLUŞTURULMASI 

Yarışma komisyonu; il müftüsü ya da il müftü yardımcısı başkanlığında, Braille alfabesi ve işaret dili 

bilen birer kişi ve il engelli koordinatörünün yer aldığı 4 kişiden oluşacaktır. 

5- PUANLAMA/DEĞERLENDİRME 

1- Sorular; Kur’an-ı Kerim 20, Ezber 40, Temel Dini Bilgiler 40 olmak üzere puanlanarak 

değerlendirilecektir. 

2- Yarışma tamamlandıktan sonra yarışma tutanağı komisyon üyeleri tarafından imzalanacaktır. 



6- ÖDÜL 

1- Yarışmada dereceye girenlere müftülükçe uygun görülen hediyeler verilecektir. 

2- Başkanlıkça belirlenen kontenjan çerçevesinde, her ilde yarışmada birinci olan bir işitme engelli 

ve/veya bir görme engelli umreye gitmeye hak kazanacaktır.  

3- Görme engellinin yukarıdaki şartları haiz bir yakını refakatçi olarak ücretsiz umreye gönderilecektir. 

 


