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KAyMAKAMrıĞrşa
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

: Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün 01.06.2016 tarihli ve
6062211 sayılı ya^g.

Bakanlığımız Din Ögretimi Genel Müdtirlüğünün klasik sanatlar ve musiki projesi
uygulayan Anadolu İmam Hatip Lisesine öSenci alımı ile ilgili yazısı ve ekleri ilişikte
gönderilmiştir. Söz konusu klasik sanatlar ve musiki progJamı uygulayan İstanbul İli Üskudar
ilçesi Hakkı Demir Anadolu Lisesine öğrenci alımı ile ilgili duyurusu ve şartııamesinin i|çeniz
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürliiklerine bildirilmesi, awca yerel basın ve yaym
organlan aracılığıyla kamuoyuna duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Arif KIRIKÇI
Vali a.

Milli Eğitim MüdürV.

Ek:
I-Yazı (2 sayfa)
2- İ|gilıiBelgeler

Dağıtım :

13 İlçe Kaymakamlığına

Bu evrak güvenli elektronik irnza ile irnzalanmrştır. http://ewaksorgu.meb.gov.tr adresinden 7dld-b4fg-3aCd-8556-6C09 kodu ile teyit edilebi]il.
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VALILIGINE
1iı vlııi Eğitim Müdiirlügü)

Ilgi : a) 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönehneliği.
c) Din Öğetimi Genel Müdürlüğünün 05.05.2016 tarihli ve '70l60723-g03-E.507326g

sayılı Makam Onayı.

Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin klasik sanatlar alanındaki bilgi ve becerilerini
artırmak, sanatsal çalışmalar ortaya koyabilmelerini sağlamak, sanat bilinci gelişmiş bireyler olarak
yetişmelerine katkı sunmak ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek,
kültilr ve medeniyet mirasımzın farkında olarak yetişmelerine ve bu bağlamda tercih ettikleri sanat
alanında kendilerini yetiştirebilecekleri ytikseköğenime hazırlamak amacıyla İstanbul İli Üsktıdar
ilçesi Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinin 20|6-20|7 eğitim-öğretim yılında ''Klasik
Sanatlar ve Müsiki Projesi" uygulanmak iizere ilgi (c) Makam Onayı ile proje okulu o|ması uygun
görülmüşttir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi http://hakkidemiranadoluihl.meb.k12.trl yer almaktadır.

Klasik sanatlar ve müsiki projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Lisesinin 9 uncu sınıfina
öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgi (a) Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci
maddesinin 9 uncu fikrası ve ilgi (b) Yönetmeliğin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlftça
ilan edilecek kontenjanlaragöre aşağıdabelirtilen usul ve esaslar doğrulfusundagerçekleştirilecektir.

Buna göre:

l- Oıtaokul ve imam hatip ortaokulunun 8 inci sınıfinı bitiren öğenciler öğenim belgesi,
dilekçe ve bir adet fotoğaf ile birlikte ögrenim görmek istediği alanrn bulunduğu okul müdürlüğüne
başvuruda bulunacaktır.

2- Başvurulat 20-29 Haziran 2016 tarihleri arasında doğrudan veya posta yoluyla ilgili okul
müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular
değerlendirmeye alrnmayacaktır.

3- Okul müdürlüğünce, ekte örneği bulunan snav giriş belgesi (EK-l) düzenlenecek ve srnava
girecek öğrenci listeleri 30 Hazirarı-O4 Temmuz 2016 tarihleri arasında okulda ve okulun internet
sayfasında ilan edilecektir.

4- Öğrenci seçimine ilişkinyetenek sınavı l1-15 Temmuz 2016 tarihleri arasındatek aşamalı
olarak komisyon marifetiyle yapılacaktır.

5- Okul müdürünün başkanlığında oluşturulacak komisyonda; l (bir) ilgili okulun alan
öğretmeni, 2 (ikD il veya ilçe milli eğitim müdiirlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan alan
öğetmeni ile l (bir) de alan uzmanı akademisyen yer alacaktır. Alan uzınanı akademisyen
bulunamadığı durumlarda il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce alan öğretmeni görevlendirmesi
YaPılacaktır. Aynca ihtiyaç duyulması halinde komisyonlara yardımcı olmak iizere değerlendirmeye
katılmayacak iki gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilir.

01.06.2016

l/2

Avrıntılı bilgi için: B.Didar AKKUŞ Milli Eğt, Uzın.Yrd
Tel: (0 312)4i3 35 l0

Faks: (0 3l2\ 22385 76

Din Öğretimi Genel Müdürlüğ,ti

Sayı : 7 0I60723-200-E.60622l I

Konu:Klasik Sanatlar ve Müsiki Projesi
Uygulayan Anadolu İmam-Hatip

Lisesine Öğenci Alımı

Adres: N{EB.Beşevlcr Kaınpüsü F BIoI</ANKA RA
Elek tronik Ağ: wwıı,.nıeb.gov.tr
c-posta: do gın (iÇ nı cb. gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik irnza ile imzalanmıştf. http://ewaksorgu.meb.gov.tr adresinden 9fbC-ba 1f-3352-a8a3-6fOb kodu ile teyit editebilir



6- Öğenci seçimi, yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız
sayılarak değerlendirmeye alıııırıaz. Yetenek srnavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek
sınavlnın 0A'70'i ile yüzlük sisteme dönüştiiriilen ortaöğretime yerleştirme puannın Vo 30'ıı alınarak
l00 (yüz) tam puan üzerinden puan üstiinlüğüne göre yapılır. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı
olmayan öğencilerden 50 (elli) baraj puanı aranmaz.

7- Değerlendirmeler, bölümler bazında ekteki sınav değerlendirme ölçütleri çizelgesi (EK-2) ve
sınav değerlendirme çizelgesinde (EK-3) yer alan esas ve ölçütler doğrulfusunda yapılacaktır.

8- En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre belirlenen kontenjan kadar asil ve
yedek liste l 5 Temmuz 20l 6 mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

9- Öğencilerin kayıtlan, 18-19 Temmuz 2016 tarihleri arasında e-Okul sistemi tizerinden
yapılacaktır.

l0- Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasma göre
açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmayahakkazananlar tespit edilerek 20 Temmuz 20l6 tarihinde
okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilerek ayrrca öğenci velilerine bildirilecektir.

l1- Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan öğencilerin kayıtları 21 Temmuz 2016 tarihinde
yapılacaktır. Buna rağmen açık kontenjan kalması durumunda yedek listeden ögrenci kayıtlarına
devam edilecek ve 2lTemmıız 20l6 tarihinde kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

|2- Okulun açık kontenjanı bulunması ancak yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi
bulunmaması veya yedek listesi olmaması halinde; 23-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında aynı usulle
sınav yapılarak açık kontenjan kadar başarıh öğencinin kayıt işlemleri yapılarak öğenci ahm süreci
(EK-4) tamamlanacaktır.

l3- Bu okula kayıt yaptıranlardan; tercihleri doğrultusunda farkh bir okula yerleşen öğrenciler,
"klasik sanatlar ve musiki" projesi uygulayan Anadolu İmam-Hatip Lisesindeki kayıt hakkından
vazgeçmiş sayılacaktır.

l4- Klasik sanatlar ve musiki projesi uygulayan Anadolu Imam-Hatip Lisesinde açık kontenjan
bulunması h6linde; diğer ortaöğetim kurumlannın 9 uncu sınıflanndan Bakanlıkça belirlenen esaslara
göre Eylül ayının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğenci nakil ve geçişi yapılabilir. Bu
tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından ögrenci nakli ve geçişi yapılmaz.

Bilgilerinizi ve konuya ilişkin sürecin klasik sanatlar ve musiki programı uygulayan İstanbul ili
Üsküdar ilçesi Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokulu
müdürlüklerine bildirilmesi, ayrıca yerel basın ve yayın organlan aracılığıyla kamuoyuna duyurulması
hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN
Bakan a.

Müsteşar
EKlER:
l-Sınava giriş belgesi (l sayfa)
2- Sınav değerlendirme ölçütleri çizelgesi (2 sayfa)

3- Srnav değerlendirme çizelgesi (3 sayfa)
4- Çalışma Takvimi (1 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :

- B Planı

2l2

Aynntılı bilgi için: B.Didar AKKIJŞ Milli Eğt. [Jzm,Yrd.
Tel: (O 312)4l3 35 lO

Faks: (0 312)22385'16

.A,dres : M E B. Bcşevler Kaınpüsü F Bl ok/.AN KA RA
Elcktronik Ağ:w.metı. gov.tr
tlıos ta : dtı_ım/!7 m eb gov. tr
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KLAsiK SANATLAR VE MusiKi pRoJESi tIyGULAyAN HAKKI DEMİR ANADoLU
iıvıavı rrı,rip r,isnsi sINAv GiRiş nrr-crcsi

roroĞRar,

öĞnnNciNiN

Aday No

T.C. KimlikNo

Adı-Soyadı

Baba Adı

Ana Adı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Cinsiyeti

Mezun Olduğu Okul

sınav Tarihi

sınav saati

sınav yeri

İmza-Mühür

Adı-Soyadı

Okul Müdürü
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ıo-üalK S.ANATLAR vE MUslKl PRoJtsl UYGULAYAN ıl^K(l DEMln ANADoLU |MAM İl lTiP Li§Esi HÜ§N-i HAT DöLüMÜ sNAv DEĞER1JNDiRME öLÇa]TLERi ÇDELGESi

yetenek sınav
puanlnln
Yo 70'i

Ortaöğretime yerleştirme
puanının l00 puana
dönüştürülmesinden elde
edilen puanın
Vo 30'u *

a-Düzsünlük a-I(omnozisvon

b-Acısaldense b-Kurgu

c-Çizgi Kalitesi
d-Benzetme ve taklit

edebilme
e-Bütünlük ve çizgiler arası
orantı
* Ortaöğretime yerleştirme puanmın |l5 i alınarak l00 lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

KLASİK SANATLAR !T Musi(i PRoJEsi UYGULAYAN HAKKI DEMiR ANADOLU iMAM HATiP LİsEsi MUsiKi BöLüMü
sINAv DEĞERLENDiRME öt çüTLERİ çızELGEsl nK_zn

yetenek sınav
puanlnln
Yo 70'i

Ortaöğretime
yerleştirme puanmm
l00 puana
dönüştürülmesinden
elde edilen puanın
oh 30'u*

a-Tek Ses J

b-Iki Ses 6

c-Uç Ses 9

d-Dört Ses 8

a-Ritim Tekrarı (2l 4 T onal) 16

b-Ritim Tekrarı (5/8 Modal) 16

a-F,zgi Tekrarı (2 l 4 T onal) l6
b -F,zgi Tekrarı(4/4Tonal) l6
4-Müziksel Çalma ve Söyleme 10 Puan
a-Müziksel Söyleme 5

b-MüzikselÇalma 5

* Ortaöğretime yerleştirTne puanının 115 i alınarak 100 lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.



EK-3/l
KLASİK SANATLAR VE MUSiKi PROJDSİ UYGULAYAN IIAKKI DEMiR AN{)OLU iMAM HATiP LİSDSİ KLASiK SANATLAR BÖLÜMÜ SINAV

DEĞERLENDiRME çizELGEsi

SINAV KOMİSYONU

....l....12016
Komisyon Başkanı

Okul Müdürü
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KI-A.SİK SA]{ATLAR vE MUSİKİ PRoJEsİ UYGULA 
_AN 

HAKKI DDMiT ANADoLU iMAM IIATiP LisEsi MUsiKi BöLüMü sIrüAV
DEĞERLEıIDiRME ÇizELGEsi
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Adayın
Adı Soyadı

Adayın
T.C. Kimlik
Numarasr

1- Müziksel Işitme
(26 puan)
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SINAV KOMİSYONU

üy. üy.....l....12016
Komisyon Başkanı

Okul Müdürü



EK_4

ÇALIŞMA TAKVİMİ

Sıra No: Çalışma Adı Tarih
1 Başvuruların Alınması 20 - 29 Haziran20l6
2 Oğrenci Listelerinin Ilanı 30Haziran - 4 Temmuz2016
3 Yetenek Sınavının Yapılması ll - 15 Temmuz20|6
4 Asil ve yedek sıralama Listelerinin İlanı l5 Temmuz20l6
5 Kayıtların Yapılması 18 - l9 Temmuz2076
6 Yedek Listeden Kayıtların Yapılması 21 Temmuz2016
7 Boş Kontenjanlar Için Yedek Listeden Kayıtların Yaprlması 22 Temmız 2016
8 Açık Kontenjaıılar Için Sınav ve Kayıtların Yapılması 23 - 24 Temmuz 2016


