
Ek-1
T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HAFIZLIK EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER
ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

1) ARANILAN ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Final tarihleri itibariyle on dokuz (19) yaşından gün almamış olmak, 

(Erkekler için : 20 Eylül 2003 tarihinden sonra doğmuş olmak,
 Kızlar için : 29 Eylül 2003 tarihinden sonra doğmuş olmak,
final tarihinin değişmesi halinde bu tarihin de değişeceği unutulmayacaktır.)

3) Kur’an  kurslarımızda  hafızlık  eğitimi  alarak  2020  Eylül,  2021  Mart,  2021  Haziran
dönemlerinde  yapılmış  olan hafızlık  tespit  sınavlarının herhangi  birinde başarılı  olmuş
olmak,  (Hafızlığını  dışarıdan  kendi  imkânlarıyla  tamamlayanlar  yarışmaya
alınmayacaktır.)

4) Başkanlığımızca  Kur’an  kursu  öğrencileri  arasında  önceki  yıllarda  yapılmış  hafızlık
yarışmalarına katılmamış olmak,

5) Yarışma tarihlerinde covid-19 salgınından dolayı karantina altında olmamak,
 Aynı  öğrenci,  hafızlık  eğitimi  verilen  Kur’an  kurslarında  okuyan  öğrenciler  arasında

yapılacak Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmalarının ikisine
birden katılamayacaktır.

 Her öğrencinin durumu yukarıdaki maddeler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı kontrol
edilecek, şikayet durumu dahil şartı tutmadığı tespit edilen öğrenciler Kur’an kursu, ilçe,
il  ve  bölgelerden  seçilseler  dahi  durumlarının  anlaşılmasının  akabinde  yarışmadan
çıkarılacaktır. Bu konuda sorumluluk müftülüklerimize aittir.

2) YARIŞMANIN SAFAHATI

A) Kur’an Kursu, İlçe ve İl Müftülükleri Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler
1) Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarımız,  belirtilen dönemlerde yapılan hafızlık tespit

sınavlarında  başarılı  olan,  yarışmaya  katılabilecek  seviyedeki  erkek  ve  kız  öğrencileri
belirleyeceklerdir.

2) Yarışmaya  katılacak  öğrenci  sayısı  1  olması  durumunda  kurs  yöneticisinin  teklifiyle,
öğrenci  sayısı  1’den çok olması  durumunda,  kadrolu ve/veya sözleşmeli  Kur’an kursu
yöneticisi ve öğreticilerinden oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenecektir.

3) Belirlenen  öğrenciler  ek-1/1’de  yazılı  kriterler  doğrultusunda  02-03  Ağustos 2021
tarihlerinde erkek ve kız öğrencilerden ayrı ayrı Kur’an kursu birincilerini seçeceklerdir.

4) Kur’an  kursunu  temsil  edecek  öğrencinin  belirlenmesinde  yapılacak  olan  yarışma,
öğrencinin  eğitim  gördüğü  Kur’an  kursunda  temizlik,  maske  ve  mesafe  kurallarına
uyularak her durumda yüz yüze yapılacaktır.

5) Büyükşehir  statüsünde  olmayan  il  müftülüklerimiz  ile  ilçe  müftülüklerimizde  görevli,
öncelikle  ilçe  müftüsü,  vaiz  ile  şube  müdürü  olmak  kaydıyla  din  hizmetleri  uzmanı,
eğitim  uzmanı,  kur’an  kursu  öğreticisi,  imam-hatip,  müezzin/kayyım’dan  müteşekkil
hafızlık  takip  komisyonu/komisyonları  ek-1/1  kriterler  doğrultusunda  09-10  Ağustos
2021 tarihlerinde  erkek  ve  kız  öğrencilerden  ayrı  ayrı  ilçe  birincilerinin  seçimini
yapacaktır.

6) İlçe elemeleri yüz yüze yapılacak olup öğrenciler yarışmaya temizlik, maske ve mesafe
kurallarına uyularak alınacaktır. 
(Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  veya  Valilik  kararıyla  pandemiden  kaynaklı
kısıtlama/kapanma  olması  durumunda  yarışma,  öğrencinin  eğitim  gördüğü  Kur’an
kursundan  çevrim  içi  olarak  yapılacaktır.  Yarışmanın  yüz  yüze  yapılması  esas  olup
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çevirim  içi  olarak  yapılması  halinde  yarışma  esnasında  öğrencilere  müftülüklerce
belirlenen en az 2 görevli refakat edecektir.)
eğitim gördükleri yarışmaya katılacaktır. 

7) İl  müftülükleri  tarafından  23-24  Ağustos 2021  tarihlerinde;  il  müftüsü  veya  il  müftü
yardımcısı, eğitim merkezi müdürü veya eğitim görevlisi, vaiz veya şube müdürü, A ya da
B grubu camilerde  görev  yapan hafız  imam-hatip,  din hizmetleri  uzmanı  veya  eğitim
uzmanından müteşekkil  çoğunluğu hafızlardan oluşan üç kişilik  komisyon/komisyonlar
oluşturularak ek-1/1 kriterlere göre erkek ve kız öğrencilerden ayrı ayrı il birincilerinin
seçimi yapılacaktır.

8) İl  elemeleri  yüz  yüze yapılacak  olup öğrenciler  yarışmaya temizlik,  maske ve  mesafe
kurallarına uyularak alınacaktır. 
(Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  veya  Valilik  kararıyla  pandemiden  kaynaklı
kısıtlama/kapanma  olması  durumunda  yarışma,  öğrencilerin  eğitim  gördüğü  ilçe
müftülüklerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Yarışmanın yüz yüze yapılması esas olup
çevirim  içi  olarak  yapılması  halinde  yarışma  esnasında  öğrencilere  müftülüklerce
belirlenen en az 2 görevli refakat edecektir.)

9) Yarışmalara katılabilecek seviyede öğrenci bulunmaması durumunda o il ve ilçede birinci
seçme mecburiyeti bulunmamaktadır.

10) Kur’an kursları ve müftülükler yarışma işlemleriyle ilgili birbirleriyle koordineli hareket
edecektir. Seçilen öğrenciler, Kur’an kurslarımız tarafından hafızlık takip komisyonuna,
hafızlık  takip  komisyonunca  il  müftülüğüne,  il  müftülüğünce  ise  bölge  merkezine
bildirilecektir. 

11) Kur’an kursları ve müftülükler tarafından seçme yapılırken ek-1/2’deki puan cetveli esas
alınacaktır. Ek-1/2 form müftülüklerde kalacaktır.

12) Kur’an kursu, ilçe ve il elemelerine katılacak öğrenciler ile öğreticilerin resmi işlemleri
(onay,  tebligat,  ek  ders  vs.)  kendi  birimlerince,  İl  Müftülüklerinde  kurulacak
komisyonların resmi işlemleri ise İl Müftülüklerince yapılacaktır.

13) Kur’an kursu, ilçe ve il elemelerinde şartları tutmadığı sonradan tespit edilerek listeden
çıkarılan veya geçerli bir mazeret sebebiyle (covid-19 vb.) yarışmaya katılamayacak olan
öğrencinin  yerine  2.  gelen  öğrenci  bildirilecektir.  Bu  konuda  sorumluluk  Kur’an
kurslarımız ve il/ilçe müftülüklerimize aittir.

14) Kur’an kursu birincisi, ilçe birincisi ve il birincisi ile ilgili Başkanlığımıza herhangi bir
yazı yazılmayacaktır.

B) Bölge Merkezi İl Müftülüklerince Yapılacak İş ve İşlemler
1) Seçilen il birincileri arasından ek-1/1 kriterler doğrultusunda 06-07 Eylül 2021 tarihlerinde

ek-1/3 tabloda belirtilen bölge merkezi il müftülüklerinde bölge elemeleri yapılacaktır. 
2) Bölge elemeleri yüz yüze yapılacak olup öğrenciler yarışmaya temizlik, maske ve mesafe

kurallarına uyularak alınacaktır. 
(Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  veya  Valilik  kararıyla  pandemiden  kaynaklı
kısıtlama/kapanma olması durumunda yarışma, öğrencilerin  katıldığı İl Müftülüklerinden
çevrim içi olarak yapılacaktır. Yarışmanın yüz yüze yapılması esas olup çevirim içi olarak
yapılması halinde yarışma esnasında öğrencilere müftülüklerce belirlenen en az 2 görevli
refakat edecektir.)

3) Listede yazılı  bölge merkezlerimizde 1 erkek ve 1 kız öğrenci seçimi yapılacak, her bir
öğrenci için ek-1/4 tutanak tanzim edilecektir. 

4) Bölge elemelerinde çoğunluğu hafızlardan teşekkül edecek komisyon üç kişiden oluşacak,
komisyon başkanları  hafız  olan  il  müftüsü,  dini  yüksek ihtisas/eğitim  merkezi  müdürü,
eğitim  görevlileri  ve  öğretmenler  arasından  Başkanlığımızca  belirlenecektir.  Komisyon
üyelerini belirleme ve üyelerin resmi işlemleri  (onay alma, tebligat,  konaklama, ek ders
ücretleri vs.) ise bölge merkezi il müftülüklerimiz tarafından yapılacaktır. Komisyon üyeleri
belirlenirken başkan ve üyeler arasında hiyerarşik uygunluğa dikkat edilecektir.

5) Bölge  merkezi  il  müftülükleri,  kendi  illerinde  il  birinciliği  seçimi  için  oluşturulan
komisyonda görev alan personeli, bölge elemelerinde görevlendirmeyeceklerdir.

6) Bölge elemelerine katılacak öğrencilerin ve öğreticilerin resmi işlemleri (onay, tebligat, ek
ders vs.) kendi birimlerince yapılacaktır.

2



7) Şartları tutmadığı için Genel Müdürlüğümüz tarafından finalist listesinden çıkarılan veya
geçerli  bir  mazeret  sebebiyle  (covid-19  vb.)  yarışmaya  katılamayacak  olan  öğrencinin
yerine 2. gelen öğrencinin ismi Başkanlığımıza bildirilecektir. Bu konuda sorumluluk bölge
merkezi il müftülüklerimize aittir.

8) Bölge birincisi için tanzim edilen ek-1/4 tutanağın bir sureti, 08 Eylül 2021 Çarşamba günü
mesai bitimine kadar hafizlikegitimi@diyanet.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

9) Bölge merkezi il müftülüklerimiz, hafızlık yarışması Türkiye finalinin erkek öğrenciler için
20 Eylül 2021  Pazartesi  günü  İzmir’de, kız öğrenciler için ise  29 Eylül 2021  Çarşamba
günü Hatay’da yapılacağını  ilgililere  tebligat  ile bildirilecek ek-1/4 tutanağı  ise eksiksiz
olarak doldurduktan sonra Başkanlığımıza üst yazı ile gönderilecektir.

C) Hafızlık Yarışması Türkiye Finali İçin Yapılacak İş ve İşlemler
1) Bölge elemelerinden seçilen 7 erkek ve 7 kız öğrencinin yarışacağı Türkiye finalleri ek-

1/1  kriterler  doğrultusunda  erkek  öğrenciler  için  20  Eylül  2021 günü İzmir’de kız
öğrenciler için ise 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Hatay’da yapılması planlanmaktadır.

2) Türkiye  finalleri  için  belirlenen  tarihler  ihtiyaç  duyulması  halinde  Başkanlığımızca
değiştirilebilecektir.

3) Türkiye finalleri yüz yüze yapılacak olup öğrenciler yarışmaya temizlik, maske ve mesafe
kurallarına uyularak alınacaktır. 
(Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  veya  Valilik  kararıyla  pandemiden  kaynaklı
kısıtlama/kapanma olması durumunda yarışma, öğrencilerin katıldığı İl Müftülüklerinden
çevrim içi olarak yapılacaktır. Yarışmanın yüz yüze yapılması esas olup çevirim içi olarak
yapılması halinde yarışma esnasında öğrencilere müftülüklerce belirlenen en az 2 görevli
refakat edecektir.)

4) Türkiye finallerine gelecek olan kız ve erkek öğrenciler ile öğreticiler, bağlı bulundukları
il veya ilçe müftülüklerinden alınacak onaya istinaden yol hariç yarışma süresince görevli
sayılacak seyahatlerini kara yolu, gerektiğinde hava yolu ile yapabileceklerdir.

5) Öğrencilerin yol ücretleri kendi müftülüklerince, öğreticilerin yolluk ve yevmiyeleri ise
2021  Yılı  Bütçesinin  ilgili  harcama  tertibinden  bağlı  bulundukları  birimlerince
ödenecektir.

D) Yarışma ile İlgili Diğer Hususlar
1) Türkiye finaline katılan öğrencilere ve öğreticilere verilmesi planlanan altın ödülleri Türkiye

finalinin yapılacağı İzmir ve Hatay İl Müftülüklerimizin Türkiye Diyanet Vakfı şubelerince
tedarik  edilecek,  TDV  Genel  Merkezi  tarafından  ilgili  şubelere  gerekli  ödenek  aktarımı
yapılacaktır.

2) Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  veya  Valilik  kararı  olmaksızın  yarışmalar  hiçbir  surette
çevirim içi yapılmayacaktır.

3) Yapılacak olan yarışmaların  her  aşamasında  temizlik,  maske ve mesafe kurallarına  dikkat
edilecektir.

4) Türkiye finalinde Başkanlığımızca verilecek öğretici ödülleri,  öğrencinin EHYS sisteminde
kayıtlı (hafızlık belgesinde yazılı) olan öğreticisine verilecektir.

5) Kur’an  kursu  öğrencileri  arasında  yapılacak  Hafızlık  Yarışması ile  ilgili  esaslar  il
müftülüklerimiz  tarafından  duyurusu  yapılmak  üzere  ilçe  müftülüklerimize  ivedi  olarak
gönderilecektir.
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E) HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

ELEMELER TARİH

Kur’an Kursu 02-03 Ağustos 2021 tarihlerinde

İlçe 09-10 Ağustos 2021 tarihlerinde

İl 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde

Bölge 06-07 Eylül 2021 tarihlerinde

ELEME KATEGORİ TARİH YER

Türkiye Finali
Erkekler 20 Eylül 2021 İzmir

Kızlar 29 Eylül 2021 Hatay

 İzmir ve Hatay Müftülüklerimize final hazırlıkları için ayrıca yazı yazılacaktır.
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Ek-1/1
T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HAFIZLIK YARIŞMASINDA UYGULANACAK KRİTERLER

1) Okuyucunun yarışma sırası önceden kura ile tespit edilecektir.
2) Soru  şekli  aşağıda  belirtildiği  şekilde  komisyonlarca  tespit  edilecektir. Türkiye  finali

sorularının  belirlenmesi  için  ayrıca  “Soru  Hazırlama  Komisyonu”  kurulacaktır.  İçinde
soruların bulunduğu kapalı ve mühürlü zarflar, yarışmacılara kura ile çektirilecektir.

3) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Buna göre yarışmada;

a) Hafızlık : (60)
b) Tecvid ve Tashih-i Huruf : (30)
c) Eda-seda : (10) puan olarak değerlendirilecektir.

4) Yarışmacı yanıldığında iki (2) defa tekrarlama fırsatı verilecek, birinci ikazda devam ederse 1
puan, ikinci ikazda devam ederse 1 puan, yine devam edemediği takdirde her hatırlatma için
de ayrıca 3 puan kırılacaktır.

5) Yarışmacıya  sorusu  hatırlatıldığı  halde  devam  edemiyorsa,  okuduğu  miktar  üzerinden
değerlendirme yapılacaktır. 

6) Yarışmacıdan her  tecvid  hatası  için  0,5 puan ve her  tashih-i  huruf  hatası  için  de 1 puan
kırılacaktır.

7) Komisyon üyeleri; makam, yüz hatları, dudak talimi, ses ve akıcılık kriterlerini de göz önünde
bulundurarak, eda-seda yönüyle okuyucudan takdirlerince puan kırabileceklerdir.

8) Yarışmacıların  puanlarının  eşitliği  söz konusu olduğunda;  öncelikle  hafızlık  puanı  yüksek
olanın,  eşitliğin  bozulmaması  halinde  tecvid  ve  tashih-i  huruf  puanı  yüksek  olanın,  aynı
durumun  devam  etmesi  halinde  ise  eda-seda  puanı  yüksek  olanın  birinciliğine  karar
verilecektir.  Bu durumda da eşitliğin devam etmesi  halinde derecelendirme kura ile  tespit
edilecektir.

9) Yarışmalarda  sonucu  etkileyecek  olumsuz  tutum  ve  davranışları  tespit  edilen  öğrenciler
komisyon kararıyla diskalifiye edilecektir. 

Not:
1) Kur’an kursu, ilçe, il, bölge birincileri ile Türkiye finali seçimleri bu kriterler göz önünde 

bulundurularak yapılacaktır.
2) Bu kriterler, il ve ilçe müftülüklerince komisyon üyelerine ve yarışmacılara önceden mutlaka 

duyurulacaktır.

SORU SAYISI SORU ŞEKLİ:
1. Soru: 2. cüz ile 10. cüz arasından sayfa başından başlayarak takriben 10 satır olacak şekilde (10. cüz dahil)

2. Soru: 11. cüz ile 20. cüz arası sayfa ortasından takriben 10 satır olacak şekilde (20. cüz dahil)

3. Soru: 21. cüz ile 29. cüz arası sayfa geçişli takriben 10 satır olacak şekilde (29. cüz dahil)

OKUMA TARZI :
Yarışmada aday öğrenci; tedvir ve hadr usullerinden birisi ile okuyacaktır. Yarışmacı hezreme (aşırı
süratli) usulünde okursa her sorudan 5 puan kırılacaktır.
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        Ek-1/2

PUAN CETVELİ
(Hafızlık Yarışması)

(ÖRNEKTİR)

S.N
.

ÖĞRENCİNİN
Hafızlık 

(60)

Tecvid ve
Tashih-i Huruf

(30)

Eda-seda
(10)

TOPLAM
PUAN

ORTALAMASI
T.C. Kimlik
Numarası

Adı Soyadı

1

2

3

4

5

6

7

KOMİSYONDA
GÖREVLENDİRİLENLERİN KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE

ADI VE SOYADI

UNVANI

İMZASI

Not: Müftülüklerimizde muhafaza edilecek olup Başkanlığımıza gönderilmeyecektir.
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              Ek-1/3

HAFIZLIK YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU 
BÖLGE MERKEZLERİNDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLERİN LİSTESİ

Her bölge merkezi 1 erkek ve 1 kız öğrenci belirleyecektir.

BÖLGE MERKEZİ İL BÖLGE MERKEZİ İL BÖLGE MERKEZİ İL BÖLGE MERKEZİ İL

KAYSERİ İSTANBUL ŞANLIURFA ELAZIĞ

BAĞLI İLLER BAĞLI İLLER BAĞLI İLLER BAĞLI İLLER

1. KAYSERİ
2. ANKARA
3. AKSARAY
4. BOLU
5. ÇANKIRI
6. ÇORUM
7. ESKİŞEHİR
8. KIRIKKALE
9. KIRŞEHİR
10. KONYA
11. NEVŞEHİR
12. NİĞDE
13. SİVAS
14. YOZGAT

1. İSTANBUL
2. BURSA
3. BALIKESİR
4. BİLECİK
5. ÇANAKKALE
6. DÜZCE
7. EDİRNE
8. KIRKLARELİ
9. KOCAELİ
10. SAKARYA
11. TEKİRDAĞ
12. YALOVA 

1. ŞANLIURFA
2. ADIYAMAN
3. BATMAN
4. DİYARBAKIR
5. GAZİANTEP
6. HAKKARİ
7. KİLİS
8. MALATYA
9. MARDİN
10. SİİRT
11. ŞIRNAK

1. ELAZIĞ
2. AĞRI
3. ARDAHAN
4. ARTVİN
5. BAYBURT
6. BİNGÖL
7. BİTLİS
8. ERZİNCAN
9. ERZURUM
10. IĞDIR
11. KARS
12. MUŞ
13. TUNCELİ
14. VAN

BÖLGE MERKEZİ İL BÖLGE MERKEZİ İL BÖLGE MERKEZİ İL

KAHRAMANMARAŞ DENİZLİ SAMSUN

BAĞLI İLLER BAĞLI İLLER BAĞLI İLLER

1. KAHRAMANMARAŞ
2. ANTALYA
3. ADANA
4. BURDUR
5. HATAY
6. ISPARTA
7. MERSİN
8. KARAMAN
9. OSMANİYE

1. DENİZLİ
2. AFYONKARAHİSAR
3. AYDIN
4. İZMİR
5. KÜTAHYA
6. MANİSA
7. MUĞLA
8. UŞAK

1. SAMSUN
2. AMASYA
3. BARTIN
4. GİRESUN
5. GÜMÜŞHANE
6. KARABÜK
7. KASTAMONU
8. ORDU
9. RİZE
10. SİNOP
11. TOKAT
12. TRABZON
13. ZONGULDAK
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Ek-1/4
TUTANAK

Hafızlık yarışması bölge elemelerinde birinci seçilen öğrenciye ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tarih:

BÖLGE MERKEZİ İL:

Ö
ğr

en
ci

n
in

CİNSİYETİ:

Sınava Girdiği Dönem:

T.C. Kimlik Numarası:

Adı ve Soyadı:

Açık Adresi:

Telefon Numarası (Cep, Ev):

Ö
ğren

cin
in

O
k

u
d

u
ğu

 K
u

ran
K

u
rsu

 

İli ve İlçesi (Birimi):

Adı:

Öğreticisinin Adı ve Soyadı, Telefonu

Erkek öğrenciler arasında 20 Eylül 2021 Pazartesi günü İzmir’de yapılacak Hafızlık Yarışması 
Türkiye Finalinde,

Kız öğrenciler arasında 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Hatay’da yapılacak Hafızlık Yarışması 
Türkiye Finalinde,

hazır olacağım.

ÖĞRENCİ
(Ad, Soyad, İmza)

KURS ÖĞRETİCİSİ
(Ad, Soyad, İmza)

Komisyon Başkanı
Adı Soyadı 

Unvanı, İmza

……………

Komisyon Üyesi
Adı Soyadı 

Unvanı, İmza

……………

Komisyon Üyesi
Adı Soyadı 

Unvanı, İmza

……………

Not: 

1) Bu tutanak 8 Eylül 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar hafizlikegitimi@diyanet.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
2) Fazla öğrenci gönderilmesi durumunda bölge merkezi il müftülükleri ile görüşüldükten sonra fazla olan öğrenci ile hafızlık tespit sınavına 

Dışarıdan katılarak başarılı olmuş öğrencilerin tutanağı iptal edilecektir.
3) İletişim kurmada sorun yaşanmaması için öğrencilerin ve velilerinin cep telefonunun doğru bildirilmesine dikkat edilecektir. 
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