
GENEL ESASLAR 

 
1. Yarışmalar, Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında örgün eğitime devam eden 

öğrenciler ile “Anadolu” statüsünde olmayan ara sınıflarda okuyan İHL öğrencileri ve çok programlı 

liselerde imam hatip programına devam eden öğrencilere yöneliktir. 

2. Anadolu imam hatip liselerinde Arapça bilgi, şiir okuma, metin canlandırma ve hat/kaligrafi 

yarışmaları; imam hatip ortaokullarında ise Arapça hikâye canlandırma, çocuk şarkıları ve şiir okuma 

kategorileri yer almaktadır. 

3. Yarışma başvuruları, uygulama takviminde yer alan tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesinde 

yer alan MEBDES Etkinlikler Sistemi yarışma başvuruları bölümünden okul müdürlüklerince okul 

MEBBİS kullanıcı adı ve şifresi girilerek yapılacaktır.  

4. Yarışmaya katılan okullar arasında koordinasyonu sağlamak ve yarışmaların sekretaryasını yürütmek 

amacıyla; il/il içi bölge yarışmaları koordinatör okulları ve yarışmaya başvuran okulların il içi 

bölgelere dağılımları, il yarışma yürütme kurulunca belirlenecek ve din öğretimine bakan il millî 

eğitim şube müdürü tarafından 17.03.2017 tarihine kadar MEBDES Etkinlikler Sistemine işlenecektir.  

Bir ilde yarışma türüne göre başvuran okul sayısı 1-16 arası ise o il 1 bölge, 17-32 arası ise il içi 2 

bölge, 33-48 arası ise il içi 3 bölge olarak değerlendirilecek. 48’den sonraki her 16 okul için 1 il içi 

bölge oluşturulacaktır. 

5. Arapça bilgi ve etkinlik yarışmalarının bölge finalleri yapılmayacaktır.  

6. Bu yıl ilk defa “Arapça Bilgi Yarışmaları” okul içi ve Türkiye finali olmak üzere iki aşamalı olarak, 

sadece çoktan seçmeli test şeklinde ekte verilen uygulama esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.  

7. Okul içi Arapça bilgi yarışması, 14 Şubat 2017 Salı günü saat 10.00’da her okulun kendi bünyesinde, 

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak; Arapça Bilgi Yarışması Türkiye Finali ise il yarışma yürütme 

kurulunun belirlediği merkezlerde, 09 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Türkiye genelinde eş 

zamanlı olarak uygulanacaktır. 

8. Yarışmalarına ilişkin şiir, metin, fon müzikleri, afiş gibi dokümanlara   

www.arapcayarismalari.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.  

9. Arapça etkinlik yarışmalarının Türkiye finali ön elemeleri için, ekte verilen uygulama kılavuzu 

çerçevesinde çekilen il ve il içi bölge birincileri performans videoları, okul müdürlükleri tarafından 

takvimde belirlenen tarihler arasında www.arapcayarismalari.org.tr adresinde yer alan video ekle 

bölümüne yüklenecektir. 

10. Arapça dersine giren öğretmenlerimizin yarışma sürecinde etkin bir şekilde görev almaları 

sağlanacaktır. 

11. Arapça hazırlık programı uygulayan okullara yönelik “Arapça Münazara Yarışması”  uygulama 

kılavuzu daha sonra gönderilecektir. 

12. Yarışma sonuçları, Din öğretimi Genel Müdürlüğünün https://dogm.meb.gov.tr internet adresinden 

ilan edilecektir. 

13. Yarışmaların başvurusu ve işleyişi ile ilgili 0312 413 35 26-41 nolu telefonlardan iletişime 

geçebilecektir. 

http://www.arapcayarismalari.org.tr/

