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-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

Düzenleyen: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Gaziantep İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Gaziantep İl Müftülüğü.

Kategori: “Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma” yarışması

Kapsadığı Şehir: Gaziantep 

Kimler Başvurabilir:  Gaziantep’teki Tüm resmi ve özel lise öğrencileri
öğretim liseleri dâhil) 

Başvuru Tarihi: 
Son Başvuru Tarihi: 

Ön eleme: 
Final: 

12/04/2021 
28/04/2021 
03-07 /05/2021 
10/05/2021 

Sonuç Açıklanma Tarihi: 10/05/2021 

Ödüller: 
Dereceye giren ilk 5 (Beş) kişiye ‘’Katlanabilir Bisiklet’’
ve Gaziantep Forması 
İkinci 5 kişiye de satranç takımı ve Gaziantep forması
 

İnci Konukoğlu Cami 
 

I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor 

ve Gaziantep İl Milli Eğitim 
. 

yarışması 

Gaziantep’teki Tüm resmi ve özel lise öğrencileri (açık 

Dereceye giren ilk 5 (Beş) kişiye ‘’Katlanabilir Bisiklet’’ 

5 kişiye de satranç takımı ve Gaziantep forması 



   

Yarışmanın Amacı: 
Gaziantep merkez ve tüm ilçe liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizi,

kitabımız olan Kur’an ı Kerimi 
emirlerini anlamaya çalışmalarını sağlayarak toplum
yetiştirmek, ebeveynine saygılı, to
merhametli, Kur’an ı Kerimin öğütlerinden ders çıkaran
gençler yetiştirmek amacındayız
Yarışma Konusu 
Kur’an ı Kerimi Güzel Okuma
Yarışma Başvuru Şartları

 Yarışmaya; Jüri üyeleri ve yakınları dışındaki 
 Yarışmalarda daha önce GBB

gerekiyor 
“Kur anı Kerimi Güzel O

 Yarışmacı canlı olarak kuranı kerim okuyacak, 
Yüzünden doğru okuma 15 puan
100 puan olarak yapılacaktır

 Okuma hatalarında, Tecvit ve 
puan, vakıf hatalarında 1 puan düşülecektir.

 Başvuru yapan kişi canlı olarak bizzat jüri önünde okuyacak
 Bu yarışma erkekler arasında olacaktır.
 Her bir yarışmacı, yarışmada bir defa
 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi 

kabul ve taahhüt eder.  
 Seçici kurul tarafından seçilecek olan 

Belgesi’ verilecektir.  
 Eserler, www.gaziantep.bel.tr

doldurularak yapılacaktır. 
 Kuranı kerim okuma tekniği tamamen 

Gaziantep merkez ve tüm ilçe liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizi,
Kerimi güzel okumaya teşvik etmek, özendirmek, Kur’an ı

emirlerini anlamaya çalışmalarını sağlayarak topluma örnek ve güzel
, ebeveynine saygılı, topluma karşı sorumlu, insana hayvana tüm doğaya karşı 

Kerimin öğütlerinden ders çıkaran ve gelecek nesillere örnek
yetiştirmek amacındayız. 

kuma Yarışması 
Yarışma Başvuru Şartları 
Yarışmaya; Jüri üyeleri ve yakınları dışındaki tüm Resmi ve Özel Lise öğrencileri

GBB’nin herhangi bir yarışmasından aynı ödülü almamış olması 

Okuma yarışma Şartları; 
canlı olarak kuranı kerim okuyacak, Taban 50 puan, Tecvit ve Mahreç

15 puan, Makam 15 puan ve ses 5 puan olmak 
tır. 

Okuma hatalarında, Tecvit ve Mahreç hatalarında 1 puan, Harf ve hareke hatalarında 2 
puan, vakıf hatalarında 1 puan düşülecektir. 

yapan kişi canlı olarak bizzat jüri önünde okuyacak.  
arasında olacaktır. 

arışmada bir defa Kuran ı kerim okuyabilir.  
18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dâhilinde yarışmaya katıldığını 

Seçici kurul tarafından seçilecek olan 10kişiye ödül verilecek, her yarışmacıya ‘Katılım 

www.gaziantep.bel.tr adresinden verilecek linkte yer alan başvur

tamamen serbesttir. 

Gaziantep merkez ve tüm ilçe liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizi, Yüce 
özendirmek, Kur’an ı Kerimin 

güzel,model gençler 
, insana hayvana tüm doğaya karşı 

ve gelecek nesillere örnek olacak 

tüm Resmi ve Özel Lise öğrencileri katılabilir. 
sından aynı ödülü almamış olması 

puan, Tecvit ve Mahreç 15 puan, 
5 puan olmak üzere toplam 

1 puan, Harf ve hareke hatalarında 2 

yarışmaya katıldığını 

ül verilecek, her yarışmacıya ‘Katılım 

adresinden verilecek linkte yer alan başvuru katılım formu 



   

 
 Başvurular 12/04/2021 tarihin
 Yarışma 03-07 /05/2021 tarihleri arasında yapılacak. 
 Yarışmada ilk 10’a giren yarışmacı

canlı performans sergileyerek Kur
edilecektir. 
 
Diğer Hususlar; 

 Bu yarışmada video ve fotoğraf çekimleri, puanlama vb evraklar 
Belediyesi’nin telifinde olacaktır.  Dereceye giren yarışmacılar, farklı yayın organlarında yayımlanacaktır. Yayımlanmayan 
diğer yarışmacılara herhangi bir telif ücreti ödenmeksizin 
yayımlanabilecektir.   Yarışma 2 aşamalı olacaktır. Birinci aşamada yarışmacıların tamamı Kur anı kerim okuya
puanı en yüksek 10 kişi seçilecek. İkinci aşamada 10 kişi Kur anı kerim okuyacak puanı en 
yüksek 1. 2. 3. vs olacaktır.  Yarışma sonuçları, Büyükşehir Belediyesi (
Müdürlüğü (http://gaziantep.meb.gov.tr/) web siteleri ile sosyal medya hesaplarından 
duyurulacaktır.  Yarışmanın jüri üye sayısını Gaziantep İl
çoğunluğu hazır ise yarışma başlayabilir) Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak 
hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum tarihi itibari ile yaşı küçük olana 
verilecektir.   İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kendilerine gelen 
belirtilen kriterlere göre inceleyecektir. Seçici Kurul’un değerlendirme sonucu katidir, 
sonuçlara itiraz hakkı yoktur.   Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Müftülüğü yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Not: İl Müftülüğü tarafından
yapılamamaktadır. 
 

 
 
 
 

tarihinde başlayacak ve  28/04/2021tarihinde bitecektir.
1 tarihleri arasında yapılacak.  

yarışmacılar finallere kalacaktır, finalistler 10/05/2021
canlı performans sergileyerek Kur’an ı Kerim okuyacaktır. Yarışmanın sonunda sonuçlar ilan 

Bu yarışmada video ve fotoğraf çekimleri, puanlama vb evraklar Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’nin telifinde olacaktır.  

, farklı yayın organlarında yayımlanacaktır. Yayımlanmayan 
herhangi bir telif ücreti ödenmeksizin kuran okuyanların

Yarışma 2 aşamalı olacaktır. Birinci aşamada yarışmacıların tamamı Kur anı kerim okuya
puanı en yüksek 10 kişi seçilecek. İkinci aşamada 10 kişi Kur anı kerim okuyacak puanı en 
Yarışma sonuçları, Büyükşehir Belediyesi (https://www.gaziantep.bel.tr/tr
Müdürlüğü (http://gaziantep.meb.gov.tr/) web siteleri ile sosyal medya hesaplarından 

Gaziantep İl Müftülüğü belirleyerek (Belirtilen jüri üye sayısının 
çoğunluğu hazır ise yarışma başlayabilir)bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak 
hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum tarihi itibari ile yaşı küçük olana 

me Komisyonu kendilerine gelen puanlamaları
belirtilen kriterlere göre inceleyecektir. Seçici Kurul’un değerlendirme sonucu katidir, 

 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü 

yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Müftülüğü tarafından belirlenen Jüri üyelerine GBB tarafından ücretlendirme 

bitecektir. 
10/05/2021 tarihinde 
sonunda sonuçlar ilan 

Gaziantep Büyükşehir 
, farklı yayın organlarında yayımlanacaktır. Yayımlanmayan 

kuran okuyanların ismi ile 
Yarışma 2 aşamalı olacaktır. Birinci aşamada yarışmacıların tamamı Kur anı kerim okuyacak 
puanı en yüksek 10 kişi seçilecek. İkinci aşamada 10 kişi Kur anı kerim okuyacak puanı en 

https://www.gaziantep.bel.tr/tr)ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü (http://gaziantep.meb.gov.tr/) web siteleri ile sosyal medya hesaplarından 

(Belirtilen jüri üye sayısının 
değerlendirilecektir. 

Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak 
hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum tarihi itibari ile yaşı küçük olana 

puanlamaları bu şartnamede 
belirtilen kriterlere göre inceleyecektir. Seçici Kurul’un değerlendirme sonucu katidir, 

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl 
lerine GBB tarafından ücretlendirme 



   

 
                  Kur’an ı Kerim O
 

 
 
Şartnameye uygunluk 
 
Taban puanı  
Tecvit ve Mahreç  
Yüzünden doğru okuma 
Makam 
Ses 
TOPLAM 

 
 
Yarışma İletişim 

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Hizmetleri 

ve Spor Daire Başkanlığı
Proje Koordinatörü 
Salih AÇIKGÖZ 
Tel : 0 342 211 12 00 (8211) 
Mail: 
salih.furkan27@gmail.com 

 

Kerim Okuma Kriterleri; 
 
 
Temel kriter puan oranları
 
50 PUAN 
15 PUAN 
15 PUAN 
15 PUAN 
5 PUAN 
100 PUAN 

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Hizmetleri 

Başkanlığı 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

Diyanet işleri Gaziantep 
Müftülüğü

 

 

Proje Sorumlusu 
 

Proje Sorumlusu 

puan oranları. 

iyanet işleri Gaziantep İl 
üftülüğü 

Proje Sorumlusu 


