


T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ ARASI 4-6 YAŞ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 

ETKİNLİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ

Bu  yarışmanın  amacı;  Kur’an  kursu  öğreticilerimizin  üretkenliğini  artırmak  ve  nitelikli

çalışmalarda  bulunmalarını  desteklemek,  4-6  yaş  grubu  Kur’an  kurslarında  eğitim  gören

öğrencilerin  bilişsel,  dil,  sosyal-duygusal,   motor  ve  özbakım gelişimlerine  katkı  sağlayacak

özgün etkinliklerin üretilmesidir.

KAPSAM

Bu yarışma; Diyanet İşleri Başkanlığı’nda  görev yapan kadrolu ve sözleşmeli Kur’an kursu

öğreticilerini kapsar.

KONU

Başkanlığımızca  hazırlanan  Kur’an  Kursları  Öğretim  Programı  (4-6  Yaş  Grubu)’nın  Dini

Bilgiler 1-2 Öğrenme Alanı kazanımları ile uyumlu konularda etkinlikler üretmektir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya gönderilecek etkinliklerde aranacak şartlar:

a) Yarışmaya  gönderilecek  etkinliğin  türü  büyük/küçük  grupla  uygulamaya  elverişli

bütünleştirilmiş  yani  oyun,  sanat,  drama,  hikaye,  müzik,  fen,  dil,  matematik

etkinliklerinden seçilen birkaç türün birleşiminden oluşmalıdır.

b) 4-6  yaş  grubu  Kur’an  kurslarında  eğitim  gören  çocukların  kendini  tanıma,

duygularını ve kendini ifade etme, bulunulan ortama uyum sağlama, grupla etkileşim

halinde çalışma, dili doğru kullanma, ince ve kaba motor gelişimine katkı sağlama,

insanlara değer verme, algılama ve yorumlama gücünü geliştirme gibi öğrencilerin

1



zihinsel, motor ve sosyal-duygusal gelişimlerine destek olacak nitelikte hazırlanmış

olmalıdır.

c) Yarışmaya  gönderilecek  etkinlik  4-6  yaş  gelişim  farklılıklarına  hitap  edebilecek

esnekliğe sahip olmalıdır.

d) Etkinlik  farklı  bölge  ve  şartlardaki  çocuklara  uygulanabilecek özelliklere  (fiziksel

şartlar, ekonomiklik, kültürel farklılıklar vb.)  sahip olmalıdır.

e) Etkinlik,  Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’nın Dini Bilgiler 1-2

öğrenme  alanı  kazanımlarının  çocuğun  aktif  katılımı  ile  içselleştirebileceği

uygulamalara fırsat vermelidir.

f) Etkinliklerde eğer materyal kullanımı varsa bu materyaller özgün tasarım materyaller

olmalı ve görseller  etkinliğe mutlaka eklenmelidir.

g) Etkinlik Ek’te yer alan forma uygun olarak doldurulmalıdır.

2.  Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

3.  Katılımcılar  yarışmaya  sadece  bir  etkinlik  ile  katılabileceklerdir.  Birden  fazla  etkinlik

gönderen katılımcıların etkinlikleri dikkate alınmayacaktır.

4.  Özgün  ya  da  kendisine  ait  olmayan  bir  etkinlikle  yarışmaya  müracaat  eden  öğreticilerin

başvuruları  geçersiz  sayılacaktır.  Böyle  bir  durumda  dereceye  giren  öğreticilerden  kazanılan

ödülün iadesi talep edilecektir.  Bu durum diğer ödül almış/almamış yarışmacılara talep hakkı

doğurmayacaktır.

5. Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak

ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 

6.  Yarışmaya başvuru yapanlar etkinliklerini  Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun

şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde,

sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk olacak şekilde ve PDF

formatında hazırlayıp göndereceklerdir.

7. Yarışmaya Jüri üyelerinin 1. derece yakınları katılamazlar.
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8. İstenilen formların doldurulmadığı ve son teslim tarihinden sonra gelen ve e-posta haricinde

gönderilen etkinlikler dikkate alınmayacaktır.

9.  Diyanet İşleri  Başkanlığı  Eğitim Hizmetleri  Genel Müdürlüğü yarışma ile  ilgili  değişiklik

yapma hakkını saklı tutar.

10. Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt

etmiş sayılır.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

1. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği etkinliğin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve

taahhüt eder. Etkinliğin alıntı  ve/veya  çalıntı  olmasından  doğabilecek  her  türlü  yasal

sorumluluklar eser sahibine aittir.

2. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri

ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

3.  Eser  sahibi  ile  hak  talebinde  bulunan  üçüncü  şahıslar  arasında  doğabilecek  maddi  veya

manevi uyuşmazlıklardan Diyanet İşleri Başkanlığı sorumlu değildir.

4. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm oyunların, televizyon, internet ve diğer

her  türlü  ortamda  yayımlama,  kitap,  dergi  vb.  alanlarda  kullanım  hakkına  sahip  olacaktır.

Etkinlik sahiplerinin ticari  amaç olmaksızın etkinliklerinin bu ortamlarda yayınlanmasına izin

verdikleri kabul edilir.

5. Etkinliklerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler eser

sahibi tarafından belgelendirilir. Başkanlık tarafından daha sonra bu kişilere herhangi bir telif

ücreti ödenmez, ayrıca konu ile ilgili her türlü şikâyet eser sahibine yönlendirilir.

6. Yarışma sonunda başarılı olan etkinlikler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sayfasında ve

sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde

veya  sosyal  medya  hesaplarında  yayınlanması  durumunda  etkinlik  sahibi  Diyanet  İşleri

Başkanlığı’ndan herhangi bir hak/ücret talebinde bulunmayacaktır.

7. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve

Jürinin kararları geçerlidir.

DEĞERLENDİRME
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1.  Yarışmaya katılacak eserler, Jüri  üyeleri  tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda
değerlendirilecektir.
2.  Jüri  üyeleri  değerlendirmesinde  gizlilik  ilkesi  esastır.  Jüri  üyeleri  tarafından  yapılan
değerlendirme sonucunda  hiçbir  eserin  ödüle  layık  görülmemesi  durumunda  Diyanet  İşleri
Başkanlığı ödül vermeme hakkına sahiptir.

Etkinlik Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi

  1- Özgünlük (25 Puan)

  2- Farklı etkinlik türlerini kullanabilme (25 Puan)

 3- Çocuğun aktif katılımını sağlayabilme (20 Puan)

 4-Esneklik  (farklı  yaş  grubuna  ve  farklı  bölge  ve  şartlardaki  çocuklarla
uygulanabilme) (15 Puan)

 5-Anlatılmak isteneni doğru ve açık bir  şekilde anlatabilme,  etkinlik  formuna
uygun bir şekilde doldurabilme (15 Puan)
TOPLAM

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU

Yarışma sonuçları  Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek olup ayrıca tüm

ödül kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı

tutar.

Yarışma Duyurusunun Yapılması 10 Haziran 2022
Son Başvuru Tarihi      31 Temmuz 2022
Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi  Ağustos 2022

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü 7.000 - TL

İkincilik Ödülü 5.000 - TL

Üçüncülük Ödülü 3.000 - TL

Mansiyon Ödülü 1.500 - TL
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KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

Katılımcı tarafından doldurulmuş  ve  imzalanmış “Etkinlik  Formu,  Katılım  Formu  ve

Taahhütname,  Açık  Rıza  Onayı”  formlarının  kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine  31

Temmuz 2022 pazar günü saat 23:59’a kadar ulaştırılması gerekmektedir.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: 0312 295 81 02

E-posta: kurankurslari@diyanet.gov.tr 
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EK-1

ETKİNLİK FORMU                 

Etkinliği Yazan Ad-Soyad

T.C. No

Etkinliğin Adı

Gelişim Alanı

Kazanımlar

Yaş Grubu

Etkinliğin Türü

Etkinliğin Süresi

Materyaller

Öğrenme Süreci

Öneriler

Değerlendirme

Aile Katılımı
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ETKİNLİK FORMUNDA YER ALAN;

Etkinliği Yazan Ad-Soyad: Katılımcının kendi ad ve soyadının yazıldığı alandır.

T.C No: Katılımcının kendisine ait T.C. kimlik numarasının yazıldığı alandır.

Etkinliğin Adı: Katılımcının etkinliğe verdiği özgün ismin yazıldığı alandır.

Gelişim Alanı: Etkinliğin bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor ve özbakım gelişim alanlarından

hangisine/hangilerine hitap ettiğinin yazıldığı alandır.

Kazanımlar:  Etkinlik  sonunda  çocuktan  kazanması  beklenilen  becerilerin  yazıldığı  alandır.

Etkinlik  kazanımları  Başkanlığımızca hazırlanan Kur’an Kursları  Öğretim Programı (4-6 Yaş

Grubu)’nın Dini Bilgiler 1-2 Öğrenme Alanı kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

Yaş Grubu:  Etkinliğin 4-5-6 yaş grubundan hangisi/hangileri için uygun olduğunun yazıldığı

alandır.

Etkinliğin Türü: Etkinliğin oyun, sanat, drama, hikaye, müzik, fen, dil, matematik türlerinden

hangileri  ile  ilişkili  olduğunun  ve  etkinliğin  uygulama  şeklinin  (küçük  veya  büyük  grup)

belirtildiği alandır.

Etkinliğin  Süresi:  Etkinliğin  yaklaşık  olarak  ne  kadar  zamanda  tamamlanacağının  yazıldığı

alandır.

Materyaller: Etkinliğin gerçekleştirilmesi için gerekli olan materyallerin yazıldığı alandır.

Öğrenme Süreci: Etkinliğin nasıl uygulanacağına dair tüm ayrıntıların yazıldığı alandır.

Öneriler:  Etkinliği  uygulama  esnasında  doğabilecek  risklere  yönelik  alınacak  önlemler  ile

etkinliğin başarılı bir şekilde yürütülebilmesine yardımcı olacağı düşünülen önerilerin yer aldığı

alandır. Bu kısmın her etkinlik için doldurulması zorunlu değildir.

Değerlendirme:  Etkinliğin  değerlendirilmesine  yönelik  çocuklara  yöneltilecek  soruların  yer

aldığı bölümdür.

Aile Katılımı:  Etkinliği desteklemek amacıyla çocuğun ailesi ile birlikte yapabileceği etkinlik

önerilerinin yazıldığı alandır. Bu kısmın her etkinlik için doldurulması zorunlu değildir.
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T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ ARASI 4-6 YAŞ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
ETKİNLİK YARIŞMASI 

KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

Öğreticinin
Adı-Soyadı
Görev Yaptığı İl/İlçe
Cep Telefon Numarası

E-Posta Adresi
ETKİNLİĞİN:
Adı

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir
yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini,
eserimin Diyanet İşleri Başkanlığı her türlü yayın organında ve Başkanlığa ait tüm mecralarda
süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel
şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim. ……./……./20…..

          
 Ad-Soyad – İmza
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AÇIK RIZA ONAY FORMU

İşbu şartnameyi  okuduğumu ve yarışma kapsamında istenen kişisel  verilerimin 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda Diyanet  İşleri  Başkanlığı

Eğitim Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  tarafından,  yarışmada derece almam halinde tarafıma

ulaşılması, kamuoyu ile adımın, soyadımın ve görev yerimin paylaşılması ile yasadaki esaslar

çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine kişisel verilerimin yarışmanın sona

ermesinin ardından silinmesi koşuluyla izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih                                                                                                          Ad Soyad

                                                                                         İmza
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SON MÜRACAAT 
TARİHİ:


