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VAKFIKEBİR KAYMAKAMLIĞI 

VAKFIKEBİR HİKMET KAAN İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KAYIT SINAVI YÖNERGESİ 

 

Öğrenci kayıt sınavı; Hafızlık Proje için yazılı ve mülakat olarak iki aşamalı, Akademik 

sınıflar için yazılı sınav şeklinde tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.  

 

A) YAZILI SINAV USUL VE ŞARTLARI 

 

1. Yazılı sınav başvuruları 8 Mayıs 2020 – 21 Haziran 2020 tarihleri arasında okulumuz web 

sayfasından online olarak yapılacaktır.  

 

2. Başvuru ilanları Vakfıkebir ilçesinin tüm ilkokullarına resmi yazı ve el broşürleri ile 

duyurulacağı gibi, okulumuzun web sayfasından da ilan edilecektir. Bu sınava 2020-2021 Eğitim 

Öğretim yılında 5. Sınıfta Hafızlık ve Akademik proje sınıflarında okumak isteyen İlkokul 4.sınıf 

öğrencileri başvuruda bulunabilir.  

 

3. Yazılı sınav 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.00’da Vakfıkebir Hikmet İmam Hatip 

Ortaokulu Müdürlüğü/ Çamlık Sahil Mah. No:42 Vakfıkebir adresinde yapılacaktır. Sınava 

katılabilmek için en son başvuru günü olan 21 Haziran 2020 saat 24.00’e kadar başvurulması 

gerekmektedir. Sınava gelirken her öğrencinin kurşun kalem, silgi, nüfus cüzdanı ve sınav giriş 

belgesini (Okul idaresi tarafından sınav günü sınavdan 30 dakika önce sıralarına bırakılacaktır. ) 

yanında bulundurması zorunludur. Sınava girecek öğrencilerin isim listesi ve sınava gireceği sınıf 

okulun girişinde bulunan kapıya asılacaktır. Ayrıca okul web sayfasında duyurulacaktır. 

 

4. Sınav yürütme komisyonu Okul Müdürü Ahmet BULUT, Müdür Yrd. Osman KÖSE 

öğretmenler Mesut KIRAN,  Züleyha UZUN, Asiye KARAGÜZEL, Adem GEDİKLİ, Ayşe Güneş 

KASIM ve Metin KURT’tan oluşur.  

 

5. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için 5. Sınıf kontenjanlarımız Projenin ilk yılı olması 

nedeniyle sınava katılan öğrenci sayısına göre belirlenecektir. Yalnız hafızlık proje için belirlenen 

kontenjandan %50 fazlası yaz eğitimine alınacaktır. Bu öğrenciler Ağustos ayında mülakata 

alınacaktır. Mülakatı geçemeyen öğrenciler istemeleri halinde Akademik sınıfa kayıt yaptıran en son 

öğrenciden fazla puan almaları halinde akademik sınıflara kayıt yaptırabilecektir.   

 

6. Sınav soruları dağılımı Türkçe (15), Matematik(15), Fen Bilimleri (15), Sosyal Bilgiler 

(10), İngilizce (10), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10) soru olup toplam 75 sorudan oluşacaktır. 

Sınav süresi 90 dakikadır. Sınavda üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir. Sınav soruları 4. 

Sınıf 1. dönem müfredatından oluşacaktır.  

 

Derslerin Ağırlık Katsayıları; 

 

Türkçe: 4      Matematik: 4    

Fen Bilimleri: 4     Sosyal Bilgiler: 1  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1   Yabancı Dil:1 

 

Sınavda LGS deki usule göre değerlendirme yapılacaktır.  

   

 



7. Sınav sonucunda en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sınıf 

kontenjan sayısına aynı puanı alanlar dahil edilecektir.  

 

8. Sınav sonuçları 01.07.2020 tarihinde okulumuzda ve web sayfasında ilan edilecektir.  

 

9. Sınav sonucu ile ilgili itirazlar yazılı olarak Vakfıkebir Hikmet Kaan İmam Hatip 

Ortaokulu Müdürlüğüne sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 gün içerisinde yapılacak ve itirazlar 

sınav yürütme komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra 05.07.2020 tarihinde kesin kayıt 

listesi yayınlanacaktır.  

 

10. Sınavı kazanan öğrenciler 06.07.2020 – 10.07.2020 tarihleri arasında Akademik sınıflar 

için okulumuza ve Hafızlık Proje için okulumuza ve Kur’an Kursuna kayıtlarını yaptıracaklardır. 

Kayıt yaptırmayan öğrenci kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. 

 

11.Sınavın geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. 5. Sınıf sonuna kadar kontenjana göre yedeklerden 

öğrenci alınabilir. 

 

B. MÜLAKAT AŞAMASI (HAFIZLIK PROJE SINIFLARI İÇİN)  

 

1. Okulumuza giriş sınavını kazanan “Hafızlık Proje” öğrencileri aynı zamanda Hafız Hasan 

Kaan Kur’an Kursuna ve Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursuna ön kayıt hakkını da kazanmış 

olacaklardır. Hafızlık Projesi erkek ve kız öğrencilerimiz 06.07.2020 – 21.08.2020 tarihleri arasında 

ÖN HAZIRLIK KURSUNA alınacaklardır. Ön hazırlık kursuna katılmak hafızlık proje isteyenler 

için zorunludur. Kursa katılmayan öğrenci hafızlık sınıfına kayıt hakkını kaybeder. Ön Hazırlık 

programına kontenjanın %50 fazlası öğrenci alınacak ve Ağustos ayı sonunda yapılacak mülakatla 

belirlenen (sınava giren öğrenci sayısına göre belirlenecek) kontenjan kadar öğrencinin Hafızlık 

Proje sınıflarına kesin kaydı yapılacaktır.  

 

2. Ön hazırlık programında öğrencilere Kur’an-ı Kerim’in Tahkik usulü doğru okuması 

öğretilecek ve Namaz duaları ve süreleri Tahkik usulü ezberletilecek ve ezbere okuması 

sağlanacaktır. Ayrıca müezzinlik yapma ve yemek duası da öğretilecektir.  

 

3. Ön Hazırlık Kursuna katılan öğrenciler bu eğitimin sonunda 25.08.2020 tarihinde 

Vakfıkebir Müftülüğü Hafızlık Takip Komisyonu tarafından Hafızlığa yeteneği ile ilgili mülakata 

alınacaklardır. Bu sınava okul yönetiminden Müdür veya Müd. Yrd. Gözlemci sıfatı ile katılacaktır. 

Mülakata katılan öğrencilere Kur’an-ı Kerimi Tahkik usulü yüzüne okuması ve namaz dua ve 

sürelerini ezbere Tahkik usulü ile okuması istenecektir. Bu sınavda hafızlığa uygun görülen 

öğrenciler Kur’an Kursuna kesin kayıt hakkını elde edeceklerdir. Hafızlık sınavını kazanamayan 

öğrencilerden isteyenler Akademik sınıfa kayıt yaptıran en son öğrenciden fazla puan almaları 

halinde akademik sınıflara kayıt yaptırabileceklerdir. 

 

4. Mülakat sınavı sekreterliğini okul idaresi yürütecektir. 

 

C. GENEL AÇIKLAMA  

 

Yazılı Sınavda Başarılı Olma Şartı; 

 

Hafızlık Proje sınıfına kayıt için; sınav başarı sıralamasına göre (sınava giren öğrenci 

sayısına göre belirlenecek) kontenjan arasına girmek gerekmektedir. Kız ve erkek öğrenciler için 

sıralama ayrı yapılacaktır. Dereceye giren öğrenciler yaz Kur’an eğitimine alınmaya hak 



kazanacaklardır. Sınavı kazanan öğrencilerden hafızlık proje isteyenler yaz eğitimi aldıktan sonra 

Ağustos ayında yapılacak mülakatla Hafızlık Sınıfına kayıt yaptırma hakkını elde edeceklerdir.  

 

Akademik proje sınıfına kayıt yaptırmak için; sınav başarı sıralamasına göre (sınava 

giren öğrenci sayısına göre belirlenecek) kontenjan arsına girmek gerekir. Kız ve erkek öğrenciler 

için sıralama ayrı yapılacaktır. Tek bir akademik sınıf oluşturulması durumunda akademik sınıf için 

sıralama genel olarak yapılacaktır. Dereceye giren bu öğrenciler akademik sınıfa veya sınıflara kayıt 

yaptıracaklardır.  

 

Sınavda başarılı öğrenci seçiminde Hafızlık Proje ve Akademik Sınıf için kız ve erkek, 

öğrenciler kendi içlerinde sıralanacaktır. Ancak Tek bir akademik sınıf oluşturulması durumunda 

sıralama akademik sınıf için genel olarak yapılacaktır. Sınavda başarı sıralamasına giren adaylar 

Okulumuzun web sitesinden ilan edilecektir.  

 

Yaz Dönemi Hafızlık Temel Eğitim Programı Kursları  

 

Adaptasyon süreci ve Oryantasyon eğitimi  

 

Oryantasyon eğitimi okulda rehber öğretmenler tarafından hazırlanan plan ve programa 

uygun bir şekilde okul müdürü, Kur’an Kursu Yöneticisi diğer öğretmenler ve öğrencilerin 

katılımıyla gerçekleştirilir.  

Program süresince projeye katılan öğrenciler gözlemlenir, öğrencinin Kur’an-ı Kerimi 

öğrenmeye olan ilgisi, ezber düzeyi, sınıf içindeki davranışları, ders çalışma planlaması ve Kurs 

içerisindeki davranışları ölçülür. Hafızlık hazırlık sınıfına seçilebilmek için, eylül ayına kadar 

Kur’an-ı Kerim’i Tahkik usulü okumayı öğrenmesi ve Namaz dua ve sürelerini Tahkik usulü ezbere 

okuyabilmesi şartı aranır.  

Dönem sonunda yapılacak mülakatla Hafızlık hazırlık için yeterli görülen öğrenciler okula ve 

Kur’an Kursuna kayıt yaptırma hakkı kazanır. Yeterli görülmeyen öğrenciler tercihlerine göre 

Akademik sınıfa kayıt yaptıran en son öğrenciden fazla puan alanlar akademik sınıflara kayıt 

edilecektir. 

 

OKULUMUZUN PROJE UYGULAMASI  

 

Okulumuzda örgün eğitimle birlikte iki türlü proje uygulanacaktır. 

 

1.   HAFIZLIK PROJESİ  

Bu projeye katılan öğrencilerimize Hafızlık Temel ve Hafızlık Ezber programları; Vakfıkebir 

Müftülüğümüze bağlı Hafız Hasan Kaan Kur’an Kursu ve Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun 

Kur’an Öğreticileri tarafından verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“SİZİN EN HAYIRLINIZ KUR’AN-I   ÖĞRENEN VE ÖĞRETENDİR.” 

5.SINIF:   

  

Okul dersleri ile 

birlikte hafızlık Temel 

ve Hazırlık Derslerini 

alırlar. Projeye katılan 

öğrenciler, Temmuz 

ayında Hafızlık Temel 

Derslerini almaya 

başlar, Hafızlığa uygun 

görülen öğrenciler 

Eylül ayında ise 

Hafızlık Hazırlık 

derslerine başlar. Ocak 

ayı itibarı ile de 

Öğrencilerimiz 

Hafızlık Ezber 

Derslerine başlamış 

olurlar.  

6.SINIF:   

 

Kayıt dondurarak 

Hafızlık Ezber 

sınıfında çalışmalarına 

devam ederler. 

Hafızlık Ezberlerini 

tamamlamak için 

gayret ederler. Bu 

dönemde Hafızlığını 

tamamlayanlar olacağı 

gibi 7.sınıfta devam 

ettirenler de olacaktır. 

Kayıt donduran bu 

öğrencilere okulumuz 

tarafından 6.sınıf 

derslerinden kurs 

verilerek öğrencilere 

ders takviyesi yapılır. 

Eğitim dönemi 

sonunda bu öğrenciler 

sınava alınarak 7.sınıfa 

geçişleri sağlanır. 

7.SINIF:   

 

Bu sınıfa geçen 

öğrencilerimizden 

Hafızlıklarını 

tamamlayanlar 

Hafızlık Pekiştirme 

derslerine, 

Hafızlıklarını 

tamamlayamayanlar 

ise Ezber derslerine 

devam edeceklerdir. 

Ayrıca bu 

öğrencilerimiz 7.sınıfa 

örgün olarak 

öğrenimlerine devam 

edeceklerdir. Bu 

dönem LGS 

sınavlarına hazırlığın 

başladığı dönemdir. 

8. SINIF  

 

Bu sınıfa geçen 

öğrencilerimiz Kur’an 

Kursunda Hafızlık 

Pekiştirme programına 

katılırlarken aynı 

zamanda örgün eğitime 

de devam edeceklerdir. 

8. Sınıfta öğrenciler 

LGS sınavlarına yoğun 

olarak öğretmenlerimiz 

tarafından 

hazırlanacaktır. 

 

2- AKADEMİK SINIF PROJESİ;  

 

Bu Projede öğrencilerimiz 5. Sınıfta akademik derslerin yanında seçmeli ders olarak Kur’an-ı 

Kerim dersini okuyacaklardır. 5. Sınıfın sonunda yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 

Bursluluk Sınavını Akademik sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerimizden ekonomik şartı tutup sınava 

girenlerin tamamının kazanması hedeflenmektedir. 

 

OKULUMUZDA  

 

Bu projelerimizle, öğrencilerin okulları ile beraber akademik başarılarını destekleyerek 

Hafızlık yapabilmelerine imkân sağlanacaktır. Programa alınan öğrenciler İmam Hatip ortaokulu ile 

birlikte Hafızlık çalışmalarını birlikte yürütecektir. 

 

Akademik sınıflarımızda öğrencilerimizin ortaöğretime en iyi şekilde hazırlanmasını 

sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.  

 

Proje okulu olmanın en önemli yanlarından birisi alanında uzman öğretmenlerle aynı amaç 

üzerinde öğrenim görmek isteyen ideal sayıda ve başarılı öğrencilerin bir arada eğitim görme 

imkânının olmasıdır.  

  

  

                                                                              SINAV KOMİSYONU 


