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T.C. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK  

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR 

 

1) ARANILAN ŞARTLAR 

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.  

2) Final tarihleri itibariyle on sekiz (18) yaşından gün almamış olmak. 

3) Başkanlığımızca Kur’an kursu öğrencileri arasında önceki yıllarda yapılmış Kur’an-ı Kerim’i 

güzel okuma yarışmalarında Başkanlıkça yapılan ön elemeye yükselmemiş olmak. 

4) D grubu Kur’an kursları da dâhil olmak üzere 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Kur’an 

kurslarımızda İhtiyaç Odaklı Temel Öğretim Grupları, Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim 

programlarından herhangi birine en az iki dönem devam ediyor olmak. 

5) Hafızlık hazırlık ve Hafızlık programlarında kayıtlı olmamak. 

 Her öğrencinin durumu yukarıdaki maddeler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı kontrol 

edilecek ve bu şartları taşımayan öğrenciler Kur’an kursu, ilçe, il ve bölgelerden seçilerek ön 

eleme için Başkanlığımıza gelseler dahi yarışmadan çıkarılacaktır. Bu konuda sorumluluk 

müftülüklerimize aittir. 

 Öğrenciler Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması ile Temel Dini Bilgiler Yarışmasının her 

ikisine birden katılabilecektir. 

 Ayrıca il müftülüklerimiz final tarihleri itibariyle on sekiz (18) yaş ve üzeri olanlar için 

belirtilen şartlara göre uygun görmeleri halinde yarışma tertip edebileceklerdir. Sadece il 

düzeyinde yapılacak söz konusu kategoride il müftülüklerimizce sadece il birincileri seçilecek 

ve seçilen söz konusu (kız-erkek) öğrenciler bölge, ön eleme yarışmaları ile Türkiye finallerine 

katılmayacaklardır. Öğrenci ve öğreticilerine verilecek ödüller ise il müftülüklerimiz tarafından 

karşılanacaktır. 

 

2) YARIŞMANIN SAFAHATI 
 

A) Kur’an Kursu, İlçe ve İl Müftülükleri Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler; 

1) İhtiyaç Odaklı Temel Öğretim 18, Temel Öğretim 12, Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim 

programlarında eğitim veren Kur’an kurslarımız, yarışmaya katılacak erkek ve kız öğrenci 

sayısının 2 ve üzeri olması durumunda, kadrolu ve/veya sözleşmeli Kur’an kursu yöneticisi ve 

öğreticilerinden oluşturulan bir komisyon tarafından ek-2/1’de yazılı kriterler doğrultusunda 

erkek ve kız ayrı ayrı olmak üzere 8-12 Haziran 2020 tarihleri arasında kadar Kur’an kursu 

birincilerini seçeceklerdir. Ancak tek sınıflı Kur’an kurslarımızda komisyon oluşturulamayacağı 

için kurs öğreticisi, kurs birincisini belirleyecektir. 

2) İlçe müftülükleri, ilçe müftüsü ve/veya vaiz, şube müdürü ve/veya din hizmetleri uzmanı, eğitim 

uzmanı, imam-hatip/müezzin-kayyım’dan müteşekkil üç kişilik komisyon/komisyonlar 

oluşturarak ek-2/1 kriterlere göre erkek ve kız öğrenciler arasından ayrı ayrı 15-19 Haziran 

2020 tarihleri arasında ilçe birincilerinin seçimini yapacaktır. 

3) İl müftülükleri, 29 Haziran - 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında il müftüsü ve/veya il müftü 

yardımcısı, eğitim merkezi müdürü ve/veya eğitim görevlisi, vaiz ve/veya şube müdürü, A ya da 

B grubu camilerde görev yapan imam-hatip, din hizmetleri uzmanı veya eğitim uzmanından 

müteşekkil üç kişilik komisyon/komisyonlar oluşturarak ilçe birincileri arasından ek-2/1 kriterlere 

göre il birincilerinin seçimi yapılacaktır. Komisyonun resmi işlemleri (onay alma, tebligat, 

konaklama, ek ders ücretleri vs.) il müftülüklerince yapılacaktır. 

Bölge yarışmalarına katılabilecek seviyede öğrenci bulunmaması durumunda o il ve ilçede birinci 

seçme mecburiyeti yoktur. 

4) Kur’an kursu, ilçe ve il müftülüklerinde seçme yapılırken ek-2/2’deki puan cetveli esas 

alınacaktır.  
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5) Kur’an kursu, ilçe ve il müftülükleri yarışma işlemleriyle ilgili birbirleriyle koordineli hareket 

edecektir. Seçilen öğrenciler, Kur’an kurslarımız tarafından ilçe müftülüğüne, ilçe müftülüğünce 

il müftülüğüne, il müftülüğünce ise bölge merkezine bildirilecektir. 

6) Kur’an kursu, ilçe ve il birincileriyle ilgili Başkanlığımıza herhangi bir yazı yazılmayacaktır.  

(ek-2/2 form müftülüklerde kalacaktır.) 

 

B) Bölge Merkezi İl Müftülüklerince Yapılacak İş ve İşlemler; 

1) 13 Temmuz 2020 tarihinde ek-2/3 tabloda belirtilen bölge merkezi il müftülüklerinde, ek-2/1 

kriterler doğrultusunda il birincileri arasından bölge elemeleri yapılacaktır. Listede yazılı her 

bölge merkezi, sadece 1 erkek ve 1 kız öğrenci seçimi yapacak olup seçilen öğrenci için ek-2/4 

tutanak tanzim edilecektir. Bu konuda sorumluluk bölge merkezlerine aittir. 

2) Bölge elemelerinde teşekkül edecek komisyon üç kişiden oluşacak, komisyon başkanları 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. 

3) Bölge merkezi il müftülükleri, kendi illerinde il birinciliği seçimi için oluşturulan komisyonda 

görev alan personeli, bölge elemelerinde görevlendirmeyeceklerdir. 

4) Kur’an kursu, ilçe, il ve bölge elemelerine katılacak öğrenciler ile öğreticilerinin resmi işlemleri 

(onay, tebligat, ek ders vs.) kendi birimlerince yapılacak ve ayrıca ek-2/3 tabloda belirtilen bölge 

merkezleri ise il dışından gelecek yarışmacılara ve yakınlarına gerekli kurumsal ilgiyi 

göstereceklerdir. 

5) Bölge merkezi il müftülükleri, şartları tutmadığı için ön eleme yarışma listesinden çıkarılan 

öğrencinin yerine 2. gelen öğrenciyi Başkanlığımıza bildireceklerdir. 

6) Ayrıca, bölge birincisi için tanzim edilen ek-2/4 tutanağın bir sureti, 13 Temmuz 2020 Pazartesi 

günü mesai bitimine kadar Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün (0312) 287 68 59 numaralı 

faksına bildirilecektir.  

7) Ön eleme yarışmasının erkek öğrenciler için 22/07/2020 tarihinde, kız öğrenciler için ise 

23/07/2020 tarihinde yapılacağı, öğrencilerin ve öğreticilerin saat 09.00’da Başkanlığımız 

merkezinde hazır bulunmaları gerektiği tebligat ile bildirecek ve bu tebligatın bir sureti ile ek-2/4 

tutanak eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Başkanlığımıza üst yazı ile gönderilecektir. 

Başkanlığımız merkezinde yapılacak ön elemenin belirtilen tarihlerde tamamlanamaması 

durumunda müteakip günde de yarışmanın devam edeceği ilgililere duyurulacaktır. 

 

C) Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ön Elemesi ve Türkiye Finali için Yapılacak 

İş ve İşlemler; 

1) Ön elemeye katılmak için şartları uygun olan öğrenciler EHYS’de duyurularak tebliğ edilecek, 

konuyla ilgili müftülüklerimize ayrıca yazı yazılmayacaktır. 

2) “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali”ne katılabilmek için bölge birincisi 

seçilen erkek öğrenciler 22 Temmuz 2020 tarihinde, kız öğrenciler ise 23 Temmuz 2020 

tarihinde Başkanlık merkezinde ek-2/1 kriterler doğrultusunda ön elemeye tabi tutulacaklardır. 

3) Başkanlığımız merkez konferans salonunda yapılacak olan yarışmanın 2 (iki) günde 

tamamlanması planlanmış, ayrıca, ön eleme yarışmasının tarihleri duruma göre 

Başkanlığımızca değiştirilebilecektir.  

4) Ön elemeye seçilen kız-erkek bölge birincileri Başkanlığımıza kurs öğreticisiyle birlikte 

geleceklerdir.  

5) Ön elemeye gelecek olan kız ve erkek öğrenciler ile öğreticiler için, il ve/veya ilçe 

müftülüklerinden alınacak onaya istinaden söz konusu kişiler, yol hariç yarışma süresince 

görevli sayılacak ve seyahatlerini kara yolu, gerektiğinde hava yolu ile yapabileceklerdir. 

6) Öğrencilerin yol ücretleri kendi müftülüklerince, öğreticilerin yolluk ve yevmiyeleri ise 2020 

Yılı Bütçesinin ilgili harcama tertibinden bağlı bulundukları birimlerince ödenecektir. 
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7) Yedi (7) erkek ve yedi (7) kız öğrencinin yarışacağı Türkiye finalleri, Ağustos ayı içerisinde 

Başkanlığımızın uygun gördüğü bir tarihte erkek öğrenciler için Muş’da, kız öğrenciler için 

ise İzmir’de yapılacaktır. Türkiye finallerinin yapılacağı tarihler ön elemede öğrencilere 

duyurulacaktır. 

8) Türkiye finaline katılan öğrencilere ve öğreticilere verilmesi planlanan cumhuriyet altını 

ödülleri Türkiye finalinin yapılacağı il müftülüklerimizin Türkiye Diyanet Vakfı şubelerince 

tedarik edilerek TDV Genel Merkezi tarafından ilgili şubelere gerekli ödenek aktarımı 

yapılacaktır. 

9) Ön eleme ve Türkiye finaline öğrencinin EHYS’ de kayıtlı öğreticisi katılacak ve öğreticinin 

başka bir yere atanması sonucu değiştirmeyecektir. 

 

Not: Kur’an kursu öğrencileri arasında yapılacak Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması ile 

ilgili esaslar il müftülüklerimiz tarafından duyurusu yapılmak üzere ilçe müftülüklerimize ivedi 

olarak gönderilecektir. 

 

 

 

“2020 YILI KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI”  

TAKVİMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELEMELER YARIŞMANIN YAPILACAĞI TARİH 

Kur’an Kursu 8-12 Haziran 2020 tarihleri arası 

İlçe 15-19 Haziran 2020 tarihleri arası 

İl  
29 Haziran - 3 Temmuz 2020 

tarihleri arası 

Bölge  13 Temmuz 2020 tarihinde 

Ön Eleme 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde 

  

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİ 

Yarışmacı Zaman Yer 

Erkek Ağustos Muş 

Kız Ağustos İzmir 
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T.C. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASINDA UYGULANACAK  

YARIŞMA KRİTERLERİ 

 

1) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.  

2) Yarışmacı öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığının mührü bulunan herhangi bir Kur’an-ı 

Kerim’inden okuyacaktır.  

3) Adayın okuyacağı yer 1-15’inci cüzler ile 16-30’uncu cüzler arasından yarımşar sayfa olacak 

şekilde komisyonlarca tespit edilecektir. Ön eleme ve Türkiye finali sorularının belirlenmesi için 

ayrıca “Soru Hazırlama Komisyonu” kurulacaktır. 

4) Yarışmada her öğrencinin komisyonun belirleyeceği süre kadar hazırlanmasına imkan 

tanınacaktır. Bir öğrenci okurken diğer öğrenci hazırlanabilecektir. 

5) Soruların hazırlanmasında sayfaların kolaylık-zorluk açısından birbirlerine eşit olmasına dikkat 

edilecektir.  

6) Yarışma sırası önceden kura ile tespit edilecektir.  

7) Komisyon tarafından yarışma öncesi hazırlanan sorular mühürlenerek bir zarfa konulacaktır. 

Ayrıca zarf da mühürlenerek komisyon tarafından muhafaza edilecektir.  

8) Yarışmada puanlama aşağıdaki tablo esas alınarak yapılacaktır. 

 

     a) Okumada akıcılık ve doğruluk (Maharic-i Huruf ve Tecvid ) : ( 75 ) 

 

YAPILAN HATA DÜŞÜLECEK PUAN 

Harf hatası 2 

Mahrec hatası 2 

Hareke hatası 1 

Okumada ölçü uyumu 1 

Tahkik dışı okuma 5 

Tecvid kurallarını ihlal etme 1 

Dudak talimi hatası 0,5 

Vakıf ibtida hatası 1 

 

 

      b) Eda-seda :  ( 25 ) 

 

YAPILAN HATA DÜŞÜLECEK AZAMİ PUAN 

Ses durumu 3 

Jest ve mimikler 3 

Nefes kontrolü 2 

Makam 5 

 
Not: 

1) Kur’an kursu, ilçe, il, bölge birincileri ile ön eleme ve Türkiye finali seçimleri bu kriterler göz önünde bulundurularak 

yapılacaktır. 

2) Bu kriterler, il ve ilçe müftülüklerince komisyon üyelerine ve yarışmacılara önceden mutlaka duyurulacaktır 
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PUAN CETVELİ 

(Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması) 
 

(ÖRNEKTİR) 
 

S.N. 
Öğrencinin 
Adı Soyadı 

Okumada Doğruluk ve Akıcılık 

(Maharic-i Huruf ve Tecvid) 
(75) 

Eda-Seda 
(25) 

TOPLAM 

PUAN 

ORTALAMASI 

1   
  

2   
  

3   
  

4   
  

5   
  

6   
  

7   
  

8   
  

9   
  

10   
  

11   
  

12   
  

13   
  

14   
  

15   
  

16   
  

     

KOMİSYONDA 

GÖREVLENDİRİLENLERİN 
KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE 

ADI VE SOYADI    

UNVANI    

İMZASI    

Not: Müftülüklerimizde muhafaza edilecek olup Başkanlığımıza gönderilmeyecektir. 
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KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGE 

MERKEZLERİNDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLERİN LİSTESİ 

 

(Bölge Merkezi İl Müftülüklerinde Yarışma Tarihi: 13 Temmuz 2020) 

 

Her bölge merkezi 1 erkek ve 1 kız öğrenci belirleyecektir. 

 

 

 

S.N. BÖLGE MERKEZİ İLLER 

1 ANKARA 
ANKARA, ÇANKIRI, ESKİŞEHİR, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, 

YOZGAT 

2 BURSA BURSA, BALIKESİR, BİLECİK, ÇANAKKALE, KÜTAHYA 

3 DİYARBAKIR DİYARBAKIR, BATMAN, BİNGÖL, ELAZIĞ, MARDİN, TUNCELİ 

4 ERZURUM ERZURUM, AĞRI, ARDAHAN, ERZİNCAN, IĞDIR, KARS 

5 HATAY HATAY, ADANA, GAZİANTEP, KİLİS, OSMANİYE, ŞANLIURFA 

6 ISPARTA ISPARTA, ANTALYA, AFYONKARAHİSAR, BURDUR 

7 İSTANBUL İSTANBUL Avrupa ve Anadolu Yakası Bağlı İlçeleri  

8 KOCAELİ KOCAELİ, BOLU, DÜZCE, SAKARYA, YALOVA 

9 MALATYA 
MALATYA, ADIYAMAN, KAHRAMANMARAŞ, KAYSERİ, 

SİVAS 

10 MANİSA MANİSA, AYDIN, DENİZLİ, İZMİR, MUĞLA, UŞAK 

11 KONYA KONYA, AKSARAY KARAMAN, MERSİN, NEVŞEHİR, NİĞDE 

12 SAMSUN SAMSUN, AMASYA, ÇORUM, ORDU, SİNOP, TOKAT 

13 TRABZON TRABZON, ARTVİN, BAYBURT, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE 

14 SİİRT SİİRT, BİTLİS, HAKKARİ, MUŞ, ŞIRNAK, VAN 

15 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ 

16 ZONGULDAK ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK, KASTAMONU 
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TUTANAK 

 

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında bölge birincisi seçilen öğrenciye ait bilgiler aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

13/07/2020 
 

Bölge Merkezi İl:  

Ö
ğ
re

n
ci

n
in

 

CİNSİYETİ:  

T.C. Kimlik Numarası:  

Adı ve Soyadı:  

Baba Adı/Ana Adı:  

Açık Adresi:  

Telefon Numaraları (Kurs-Ev-Cep):    

Ö
ğ

ren
cin

in
 

O
k

u
d

u
ğ
u

 K
u

ra
n

 

K
u

rsu
 

İli ve İlçesi (Birimi):  

Adı:  

Öğreticisinin Adı ve Soyadı, Telefonu:   

 

 
22 Temmuz 2020 Çarşamba günü erkek öğrenciler arasında yapılacak “Kur’an-ı Kerim’i  

Güzel Okuma Yarışması Ön Elemesi”ne katılmak için Başkanlık Merkezinde, 

  

 
23 Temmuz 2020 Perşembe günü kız öğrenciler arasında yapılacak “Kur’an-ı Kerim’i  

Güzel Okuma Yarışması Ön Elemesi”ne katılmak için Başkanlık Merkezinde, 

 

   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 

 

 

…………… 

 
1) Bu tutanak 13/07/2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (0312) 287 68 59 numaralı fax’a ivedi bildirilecektir. 

2) Fazla öğrenci gönderilmesi durumunda bölge merkezi il müftülükleri ile görüşüldükten sonra fazla olan öğrencilerin tutanağı iptal edilecektir. Bu konuda sorumluluk 

bölge merkezlerine aittir. 

3) Başkanlığımız merkezinde yapılacak ön eleme için Ankara’ya gelecek yarışmacıların, öğreticilerin ve yarışmacı yakınlarının ücretlerini kendileri ödemek kaydıyla ve 

yer olması halinde kalabilecekleri Diyanet Evi’nin adresi aşağıda belirtilmiştir. 

Adres : Kavaklıdere Mah. Bankacı Sokak No: 11 Çankaya / Ankara 

Tel : 312 4195162 E-Posta : bilgi@diyanetevi.gov.tr  Web:  http://www.diyanetevi.gov.tr  

mailto:bilgi@diyanetevi.gov.tr
http://www.diyanetevi.gov.tr/

