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YARIŞMASI

Başkarüığımızca görme ve işitne erıgellilerin diıi bilgilerini geliştirmek, onları Kuı'an-ı Kerim

okumaya teşvik etrnek, inanç esasları ve siyer-i nebi konularında bilgilerini aiırmak amacıyla umre

ödütlü "İşiamo vc Görme Engelliler Arısı Kur'ın-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yınşmısr.
dilzenlenecektk.

Yarışma aşğdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

l- sINAvA BAşVURU siJRİCİ vE sINAv TARiHİ

Yanşm,aya başvurul u21.10.2O|9-28.|0.2019 tarihleri alasnda il müftiliiıklerince kabul edilecektir.

Yanşma 30-31.1020l9 tarihlsriıde yapılacaktır.

2_ YARIşMAYA BAşVIJRU ŞARTLARI
l- Başkmlrğımız Kur'an kuıslanıda eğitim görmekte olaı veya önceki yıllada eğitim alıruş (Eğitim

Hiznetleri Yönetim Sisteıni Programına kaytlı)%55 üzeri işitne engelli ya da 0/o6l iırri görme

engelli,

2- 12 yaşından büyil\

3-Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmayan,

4-Önceki yllaıda Diyanet İşleri Başkaıılığ tarafindan dilzenleııen yanşmalann herhangi birinde ödül

kazaıarak umreye girneniş,

S-Görme engellilerden, engelli olmayan ve seyahat etnosine mani herhangi biı sağlık soruıu

bulımmayan 60 yaşını geçrnemiş biı yakını refakat edebilecelq

Olanlaı başvuru yapabilecektt. Aynca;

o Başıuranlar yanşmaya ancak öğenim gördüğü veya ikamet ettiği ilden kaılabilecektir.

}.YARIşMA KoNULARI
Görme engelliler;Kur'anı Kerim'i güzel okum4 ezber ve temel dini bilgiler alanlannda

yarışacaklrdır.

Ezber konulan;Yasin, Müllc, Nebe ve Düa suıesinden itibaren kısa sureler alasından seçilecektir.

İşime engelliler;Kuı'an-ı Kerim okum4 ezber ve ternel dini bilgiler alanlannda yarışacakIaıdır.

Ezber konulan; Fatiha ve Fil suresinderı itibareıı iısa sureler arasından seçilecektir.

ı Her fü engel grubu için dini bilgiler sorulan "Dinim İslam" kitabından seçilecektiı.

+ YAR§MA KOMiSYONUNUN OLUŞTURULMASI
Yanşma komisyonu; il müftiisü ya da il müftil yaümcısı başkanhğnda Braille alfabesi ve işaret dili

bilen birer kişi ve il eııgelli koordinatöriiüııün yer aldrğı 4 kişiden oluşcalür.

5_ PUANLAMA/DEĞERLENDİRME
l - Soıular;Kuı'anı Kerim 20, fut 40, Temel Dini Bilgiler 40 o!ııak iiaere puan|anara}

değerleııdirilecektir.



2- Yanşma tamaınlanüktan sonıa yanşma tutaıağı komisyon üyeleri taıafindan imzalanacaktır.

G BELGELER

Yanşma bittikterı sonra aşğıdaki belgeler;

l. Yanşma tutanağı,

2- Yanşmada doeceye giren ilk üç kişiniı isiııılerini ihtiva edo belge,

3_ Yanşma katılımcı Üstesi,

4- Birinci olan yarışmacının Eğtim Hizırıetleri Yönetim Sistemi Programmdaki öğrenci kayıt

numarast, (geçmiş yıllardaki ötsenci kayrtlan EHYS programııdan alınacaktır)

Başkanlrğmıan enqelli@divanet. gov.tradresli mailine0l.l1.2019 tarihi mesai bitimine kadar

gönderileceltir:

7- öDÜL
l- Yanşmada dereceye gircnlere müfttilfüçe uygun görüleıı hediyeler verilecektir.

2- Başkanlıkça belirlenen konteııjan çerçevesindg her ilde yanşm,ada birinci olanbiı işitıne engelli

ve/veyabir görme eııgelli umreye gimeye hak kazanacaknr.

3- Görıne engellinin yukandaki şardcı haiz bir yakını refakatçi olaıak ücretsiz umreye

gönderilecektir.


