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2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akadenıik Başanyı Yfüseltıne ve Hafizlık yetiştinnePğesi kaPsamında, iliırıiz genelin<ieki 4. sınıfi olan t-ünı ilkokul tıg..n"İı..lnden projeyebaŞvuran öğrencilere Yoneİik, hafızlık sınıflanna ogrenci seçme s,navı ve nıiilakatYaPılacağına iliŞkin Valilik makamıııın ilgi onayı ve eki şİnnu*. ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve konuYla ilgiti duyurunun öğrencilere tebliğ edilınek üzere ilgili okulMüdürlüklerine bildirilerek geİekli f,assasiyetin gösterilınesini rica ederiın.

DAĞITru YERLERİNE

İıgi : vaıiüik Makaınııı ın 14.04.2017 tarihli ve 52105556 sayılı onayl ve eki Şartname.

Abdurrahinı OMUK
Vali a.

Şube Müdürü

Eki: İlgi Oııay ve Eki Şar.tnanıe

DAĞİTlM
l 0 İlçe Kaynıakamlığına
İlçe (MEM)

\ıti i Ozıın (.'ıtj. l.iüküıı gı Ktııığı 1,cnişchiı,.M A ItDİ N
l,jlr:ktrı.ınik Ağ: ıvrvıv.nıclı.grıu.tr
c -ptısta : dinıışırcıi nıi;l71lilı-ııeb. gov.ıı

Bıı cvrak güvenli r.ltkıronik inua ile inızalannııştıı. http :,,.,tvralısorgu, nıcb. gtıv.tr adresindcıı 3 1Bb- 7CC0 1.onlı, ll" t"ı,,it edil.,bilıı
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MARDİN VALİLiĞİ
iı ıaiııi Eğitim Müdürlügü

Sayı : 18278207 -770-E.5442589
Konu : Hafızlık Eğitimi Çalışınaları

ACEL§ \İE üüNLÜDijR
20.04.20l7

DAĞITIMLI

ilgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İkogretiın Kuruınları yönehneliği.
b)MEB Din Ögretinıi Genel Müdürlüğiin i,n, 19.04.20i7 tarişlıli ve

98a2997 3-770-E.540433 1 sayıh yazıst.

İlgi (a) Yönetıneliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fikrasında;"(Ek:RG-25l6l20I5,29397) Ortaokul/iınam-hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıföğencilerine velisinin yazılı başvurusu üzerinİ bir eğitim ve öğretim yııı oiyanet işİerİBaşkanlığının açn1ış oldugu hafızlık eğitimine devaır etmeleriııe izin verilir. Hafizlıkeğitiınine devam ettiğini belgelendirenler.de.n o eğitim ve öğretiın yılı için devam zorunluluğuaranlnaz, Bu sürenin bitiıninde öğrencilerin okula devan,ıİan ."ğl*r,İ. Bu öğrenciler okuladöndüklerinde, devam edeınedikleri eğitinı ve öğretiın yılına ait <Jerslerden okul ınüdiirününsorunıluluğu ve koordinesinde, alan öğretnıenlerinden oluşturulacak konıisyonca snavaalrnır, BaŞarılı olanlar bir üst sınıfa devaın ettirilir." Hükünılerine yer verilnıekteoir.
İlgl 1a; Yönetııelik hükmüne göre ortaokullarda öğreniın gören öğrencilere bir yl aravererek hafizlık eğitiııi inrkdnı tanınmıştır. Ülke,nıizde, İu iınkandan yararlanarak ,,örgüıı

eğitiınle birlikte lraflzlık" ÇalıŞınası yaptıran veya hafizlık çalışnıalarına destek verenokrıllarınıız bulunmaktadır.

ıı gıı ı okuı ınüdürl üklerinin bi lgi lendiri lnresini rica ederim.

EK: İlgi (b) Yazı (l Sayfa)
DAĞiTIM:
Gereği:
-1 0 İlçe Kaymakaınlığına
(Ilçe MiIli Eğitiın Müdürlükleri)

Vali Ozan Ca<lıjesi }iiiküıno Konağı -i!{;\RT:lcklınnik.{ğ
ij-Ptısta

ı,vıı,ıı,.tııartiin. nıch..gt)v.ıf
d inıııı,rcıiıni4 ?(iı)nı*b.goi.

Ayıınıılı ttilgi İçin : §.{.'I.evtik ÇiÇ§K ŞefTll]No (0.4il2) 2ıFaks No :.l:.58 Dahilj
(0..i82i : ,2. I 2.:16

Abdunahinı OMUK
Vali a.

Şube Müdüni

(ı l 3J)Elu evrak güıcnli *lr*roıık inza ile inualannışıır.

n,

DİN

lradresjndrrı 2005-b26e-
kodıı ilc te_viı cd.ilc,biin

Bu bağlaıııda; örgün eğitimle biriikte hafıziık çalışması uyguiayan ya da hafıziıkeğitimine destek veren okullarımızda yapılan çalışmaları daha nitelikti hale getirmek,okuliar arasında uygulama birlikteüğini sağlamak ve kendi aralarrnda işbiriiğini
söz konusu okuiların bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Konuyla ilgili çalışma yapan inıanı hatip ortaokullannın
Genel

yazı ekte ile (b)



MARDİN İı, vıİı,ı,İ rcĞİrİvı ıvıüıünr,üĞü ir,n ryranniN iı, ıvrürrür,üĞü
20ı7-20ı8 BĞiriuı öĞnrcrivı yır,I

AKADEMiK naŞanrvr YÜ«snrTME vE IıAFIz vnrişrinun pRoJEsişanrNavırsi

Program kaPsamında Mardin'in tüm ilçelerindeki4.sınıf İlkokuü öğrencileri belirlenen ölcütlerleseçilir.Buöğrencilereeğitimöğretimortamında,d.,;'
kademeli olarak hafızlıklarınl yapma fırsatı verilir. Bununla beraber takviye programlarla ders başarılarını
artırmalarına Yardımcı olunur. Sosyal etkinliklerle de topluma katılım sürecine destek olunur.

Öğrenci Seçimi; Bu projede yer alma isteyen 4.sınıf adım olarak bir
sınavıJapılır. Sınavın nerede yapılacağı ile ilgili
ve kız öğrencilerden başarı sıralamasına göre

Sınav sonucuna göre, erkek
şar mülakata Öğrencilerin sınav

notunun yo40 sine mülakat sonuca göreerkek öğrencilerin ilk 48'i-ıArtukIu Merkez il yeni açılacak olan İmam ortaokulu
ilk48,i Artuklu Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip

kız hafızlık sı nıfl arına al

Eğitim Öğretim Süreci;
a)SeÇilen erkek Öğrencilerin Artuklu ilçesinde yeni açılacak İmam Hatip ortaokulun da hafızlık

programı için açılan sınıflarda eğitim öğretime devam etmeleri sağlanır.
b)Ayrıca bu Öğrenciler yeni açılacak İmam Hatip ortaokulu Müdürlüğüne bağlı pansiyon

binasında yatılı olarak kalacaklardır.
c)SeÇilen kız Öğrencilerin Artuklu Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip ortaokulunda hafizlık

Programl iÇin aÇılan sınıflarda eğitim öğretime devam etmeleri sağlanır. Ayrıca bu öğrencilerimiz,Mardin
ıı ııuttiıugüne bağlı kız kur'an kursunda yatılı olarak kalacaklardır.

d)Hafızlık hazırlık iı Miııi ile Il MüfttllUğlirU, U..amhazırla çerçevesinde anlr
e)Günlük ÇalıŞma programl içinde sosyal aktivitelere yer verilir. Hafta içi yapılacak etüt vetakviYe kurslar, mevsim Şartları da dikkate alınarak planlanır. okul idaresi servis konusunda velilerinorganize olmasına Yardımcı olur, Pansiyon ve okul arasındaki servis ihtiyacı,veliler tarafından karşılanır.

Eğitim Öğretim; Hafizlık programında öğrenciler ihtiyaca göre 6, 8 ya da l2,şer kişilik gruplaraaYrılır' Her gruP iÇin bir haflzlık hocası belirlenir. öğreticilerin Hafrr, ilahiyİtFakültesi veya ilahiyat ön
Şlİ:*T;:Hİ"T-ffi:,'İo" 

edilir Öğretici temini iı ıı,ııııı Eğitim ı,ıuotıİtıgtı, iı ve iıçe mııftıııüğü iıe

. Hafızlık Çalışmaları;
planlanmıştır 

_İlk yıl hazırlık,
tamamlanmasıtıg-Elfrffi İir

Hafizlık çalışmaları genel itibariyle dört yılda tamamlanacak şekildeson yıl da tekrar yapı eZbğffime faaliyetlerininlacağından
iki yıldaHafizlık çalışmaları şu aşamalarda ır;

a



Projenin Uygulanması:
l. 5. sınıfta Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün yasal alt yapısını oluşturduğu Hafızlık Hazırlık

Sınıfl kaPsamında öğrencilerimize ağırlıklı Kur'an-ı Kerim dersi verilecek(8 saat) olup
aldıkları bu eğitim hafta içi her akşam İlİlçe Müftülüğümüzün bu öğrencilerimize açacağı
I(ur'an-ı kerim etütleri ile desteklenecektir.

2. 5. sınıfta hafızlığahazır hale gelen öğrencilerimizbir yıl eğitim-öğretime ara vereceklerdir.
Kız Öğrencilerimiz Müftülüğe bağlı Kur'an Kursunda yoğun hafızlık eğitimi alacaklardır.

3. Erkek Öğencilerimiz ise yeni açılacak İmam Hatip ortaokulu yurdunda yoğun hafizlık eğitimi
alacaklardır.

4. Öğrencilerimiz 6- Sınıfta okulda olmayacaklar, ancak akademik başarılarını destekleyici etüt
faal iyetleri sürdürul ecektir.

5. 6. Sınıfln sonunda gerçekleştirilecek sınavla öğrencilerimiz akademik etüt takviyesi aldıkları
için zorlanm adan 7 . Sınıfa geçeceklerdir.

6, Hafız adaYı Öğrencilerimizin sene ve eğitim kaybı olmayacaktır. öze| kurslarla akademik
anlamda da en üst seviyede olacaklardır.

7, 7. sınıfta tekrar okula dönecek öğrencilerimiz hem akademik anlamda hem de hafızlıklarını
koruma anlamında etütlerle(sürekli pekiştirme eğitimleri yapılacaktır) destekleneceklerdir.
Hafizlık arasında hafızlıklarını tamamlayamayan öğrencilerimiz varsa 7. sınıfta kendilerine
uygulanacak öze|
hazırlanacaktır.

programlarla okulla birlikte hafizlıklarını tamamlamalarına zemin

8, 8. sınıfta Kur'an-ı Kerim eğitimi devam edecektir. Ancak önlerinde TE6G sınavı olduğu için
öncelik akademik baŞarıyı artırıcı faaliyet ve etüt çalışmalarına verilecektir.

MÜLAKAT KONULARI

1- Duha suresinden Nas Suresine kadar ezberden sorumludur. Ayrıca Haşr suresi son üç ayet,
bakara suresi son iki ayet ile Ayetel Kursi'den ezbere okuma üzere sorumludurlar.

2' Yüzüne okumada 2-3-4 Cijzlerinden sorumlu olup, mülakat komisyonunun seçtiği sayfa veya
sayfal ardan okuyacaktır.

3- Öğrenciye düzeyine uygun genel ktlltılr sorusu sorulacak.
4' F,zber ve Yüzüne okumada düzgün ve akıcı okuma, harflerin mahreçleri dikkate alınacaktır.
5- Mülakat Tarihi:

a- E rke|er,.20l06/20l7
b- Kız|ar,2|l06/20|7
Mülakata katılım hakkı her okul için 96 öğrenci
Sırada yer alan öğrenciler( kızlar ve ayrı ayfl olarak 96kız öğrenci._--- 96 erkek öğrenci)
mülakata

7- yeri ve saati ilk 96'yagiren öğrencilerin okullarına, velilerine ayrıca bildirilecektir
Mülakat puanları bir hafta içerisinde açıklanacaktır

ö
Test sınavı ve Mülakat Puanl sonuçlarına göre ilk 1S'eg.* gglgrciler hafizlık sınıflarına
girmeye hak kazanacak l ard ır. (4 8 kız-4 8 erkek o5.nfi

sınırlı olacaktır. Test sınavında ilk 96.



öĞnnNci soçvrr SINAvI raxviıvri vE şARTLARI

l- Sınav hazırlanıp,onay alındıktan sonraİlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
Müdürlüğü sorumluluğundadır

2- Mardin İl lılilli Eğitim Müdürlüğühazırlanan Şartname ve Sınav Takviminin Mardin İıimize
Milli Eğitim mtldtlrlllkleri sorumludur.

en güzel şekilde öğrencilere velilere
çalışmalarıyla ön plana çıkan 3 okul

bir yünitme komisyonu kurar
yünitme ylne yla ön plan çıkan 5 -10 sayıları arasında değişen Din

kültüni ve Ahlak bi lgisi ve İHL Meslek o a bir komi syon oluşturur
5- Syon 4.sınıfı olan tüm okulları n

yapar ar Ve ışb 1çerl tüm öğrencilere hazır başvuru
dılekçe sini verirler

6- BaŞvuru dilekÇelerinde iletişim bilgilerinin doğru bir şekilde yazı|ması gerekmektedir Eksik
veYa yanlış verilen iletişim bilgilerinin sorumluluğuOkul Müdürlüklerindedir.

7- Tüm öğrencilerin dilekçeleri doldurup okul idaresine teslim.edip , okul idarelerinin dilekçeleri
tasnif etme süresi l haftadır. okul idareleri tüm erl Bu projede yer almak
istemeyen u.lil.iii@L.i uyr1 syaya konulup muhafaza edilir

..^bağlı ilçelerdeki btittln okullara iletilmesinden İlçe

9 )|lve Milli Eğitim Müdürlükleri bu projenin
- duyurulmasının sağlanması konusundailk önce

8- Bu Projede yer almak isteyen velilerin dilekçeleri ise üst yazı ile İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine gönderilir. -

9- Hafizlık Programına katılmak isteyen velilerinbaşvuru dilekçelerini almak ve İlçe ml lliEğitim
Müdürlüğüne ulaştırmak,okul müdür lüklerinin

10- Tüm okullardan elen ı zarf içerisinde İl llilll
Milli Eğitim

n ı zarfların İl Milli Eğitim Müdürluklerine teslim

12-Başvuru göre Yapılacak test sınavı tüm ilçelerde yapılabil birkaç ilçede de
lecektir

13- est slnavl sonuçlarına göre ilk 96'da yer alan öğrencilerin katılacağı mülakatlar ise Merkez
ilçe Artuklu'da Yeri ve sonra bildirilecektir



TEST SINAVI
(Hafn Yetiştirme Proj esi)

TAKViM

Türkçe 20

Matematik 20

Fen ve Teknoloji 10

Sosyal Bilgiler 10

Din Kültüni ve Ahlak Bilgisi 10

İngilizce l0

l l00 Dakika

4. sınıf Öğretim
programında yer
alan konulardan

sorular sorulacaktır

|7/26 xİslıv zoız Bünyesinde 4. sınıf öğrencisi bulunan ilkokullara duyurunun
yapılması ve veli dilekçelerinin toplanması. Bu dilekçelerin Ilçe
Mil l i Eğitim MÜDURLÜ«rpniNp ulaştırı lması

O2Mayıs 2017
[son tarihJ

projeye başwru dilekçelerinin kapalı zarf içerisinae iı lılıı; Eğitim
Müdürlüğüne ulaştırılması.

l8Mayıs 2017
(PERŞEMBE) TEST Sınavın Yapılması (saat 1O:OO)

26Mayıs2017 Test sınav sonuçlarının açıklanması ve velilerin bilgilendirilmesi

20-2lEaziran 20|7
Test sınav sonucuna-göre Hafızlık proje Öğrencileri için kur'an-ı
Kerim hazır bulunuşlarını ölçen mülöı.atıa.ın yaprlmas,- 

--"

30 Haziran2Dl7 Test sınav ve Mülakat sonucunda Hafizlık proje oğrencisi olmaya
hak kazanan öğrencil erin açıklanması ve veli lerin uigl ıenairi ı me si

17 /07 l20l7 -||l08l20l7
Hafizlık Proje öğrencisi olmaya hakkazanan öğrencilerin
yurtlarında kampa alınması

. Deiş Adı, Soru
,Sayısı

Otİıiıım:
§ayıs1

sınav süresi Açıkiama
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AŞağıda bilgileri yazılı ve velisi bulunduğum öğrencimin AKADEMİK BAşARrYI

YÜKSELTME VEİI ABIZ YETİŞTİRMEPRoJESİkapsamında test şeklinde yapılacak Sınava ve

Çıkacak sonuca göre yapılacak mülakatakatılmasını istiyorum. Yapılacak sınav ve proje ile ilgili

gerekli bilgileri edindim.

Aşağıdtıki scııularda uygıın yerleri (n işareti ile işcıretleyiniz.

l. Projede Öğrencimin Yer Almasını

isriyonuM: ......... İsrnrı,ıiyoRUM: ..

NOT: lJıl dilekce rıkul idare,çine verilecekıir.

Tarih:

Velisinin;
Adı-Sovadı Adı-Sovadı

TC Kimlik No Yakııılığı

Okulu Cep Telefonu l

Sınıf - No Cep Telef.oııu 2

Adres

Ögrenci imza Öğrenci Velisi Imza.


