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ORTAOKUL 5.SINIF ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ŞARTNAMESİ 

 

Bu şartname Fen ve Sosyal Bilimler Projesi Uygulanan Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin İmam Hatip 

Ortaokulu 5. Sınıfına sınavla 92 (Doksaniki) öğrenci seçmek (60 Normal +32 Hafızlık)  amacıyla yapılacak olan 

sınavın amacını, katılım şartlarını, sınav şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini ve sınava ilişkin esas ve usulleri 

kapsar. 

1.   GENEL ESASLAR VE UYGULAMA AÇIKLAMALARI 

1.1 Amaç 

Ankara / Mamak’daki Fen ve Sosyal Bilimler Projesi Uygulayan Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi 

bünyesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulunun 5. Sınıfına alınacak öğrenci kabulü için uygulanacak yazılı-sözlü 

sınava ilişkin usul ve esasları belirlemek. 

1.2 Kapsam 

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren tüm resmi-özel 
ilkokullarında öğretim gören 4. Sınıfı bitirmeye hak kazanan öğrencileri kapsar. 

1.3 Dayanak 

Okulumuz Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi/İmam Hatip Ortaokulu “01/09/2016 tarih 29818 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği” 7. Madde ilk 

fıkrasında belirtildiği gibi “Gerekli görülmesi hâlinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarına öğrenci alımı, okul 

yönetimince yapılacak yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre belirlenebilir.” Hükmünce 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında ortaokul 

5. sınıflarına sınav ile öğrenci alacaktır.  

2-BAŞVURU İŞLEMLERİ VE SINAV TAKVİMİ 

1 Başvuru Tarihleri 25/04/2022 – 18/06/2022 

2 Sınav Tarihi, Saati ve Sınav süresi 21/06/2022,    Saat 10:00,   100 Dakika 

3 Sınav sonuçlarının Açıklanması 24/06/2022 

4 Asil Kayıtların Yapılması 27/06/2022 – 30/06/2022 

5 Sınav İtiraz süresi 24/06/2022  -  26/06/2022 (Mesai Bitimine kadardır) 

 Sınav İtirazının Sonuçlanması 28/06/2021 - 30/06/2022 (Mesai Bitimine kadardır) 

  

Yedek Kayıtların Yapılması 

Okulumuzun web sitesinde belirlenen tarihine kadar kayıt yaptırmayan asıl 

adayların sayısı kadar sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınacaktır. 

Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan yedeklerin yerine sırası gelen yedek 

aday okula davet edilecektir. 

 

7 

 

Sınav Yeri ve Adresi 

Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi   

Misket Mah. 274/2. Sok. 16/A Mamak/ANKARA  

Telefon: (312)3687950 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1 Sınava Başvuru 

2.1.1 Sınav başvurusu, öğrenci velisi tarafından belirlenen tarihler arasında ‘’Başvuru Formu’’ doldurularak 

yapılacaktır. Veli sınav son başvuru tarihine kadar sınav kayıt işlemini onaylatmak için Mamak Anadolu İmam Hatip 

Lisesi Müdürlüğüne başvuracaktır.  

2.1.2.Sınav başvuruları okulumuzun web sitesinde belirlenen tarihler arasında yapılacak, bu tarihten önce ve sonra sınav 

başvurusu kabul edilmeyecektir. 

 

2-2 Alınacak Öğrenci Kontenjanı 

OKUL ADI SINIFI ASİL KONTENJAN 

Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi 5.Sınıf 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı* 5.Sınıf 92 Öğrenci 

 

3-MAMAK ANADOL İMAM  HATİP  LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER 

3.1. Sınava başvuran adayların sınav şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmek, uygun olan adayların sınav giriş 

belgelerini düzenlemek. 

3.2. Yazılı Sınav Yürütme Komisyonu oluşturup sınavların sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak, 

Sınav Yürütme Komisyonu 

1.Seyhat DOĞAN (Okul Müdürü) 

2.Fatih ÇİĞCİ (Müdür Yardımcısı) 

3.Ahmet DEMİRCAN (Müdür Yardımcısı) 

4.Kamuran ÖZMEN (Okul Rehber Öğretmeni 

5.Talha YILMAZ (Türkçe Öğretmeni) 

3.3. Yazılı sınav başvuru işlemlerinin yürütülmesi için Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesinde uygun alan ve görevli 

tahsis etmek, 

3.4.Sınav sonuçlarını sınav takviminde belirlenen tarihte okulun web sitesinde 

(http://mamakimamhatip.meb.k12.tr) ilan etmek ve velileri süreç hakkında bilgilendirmek. 

4- BAŞVURU ŞARTLARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

4.1. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren tüm resmi-özel 

ilkokullarında öğretim gören 4. Sınıfı bitirmeye hak kazanmış öğrenciler Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde 

bulunan İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıfa öğrenci alımı için yapılan seçme sınavına başvurabilirler 

4.2. Yazılı sınav, ilgili okul müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilecek olup öğrenci alımları ilan edilen sınav 

sonuçlarına göre yapılacaktır. 

4.3. Sınavı kazanan öğrenciler kayıt yaptırabileceklerdir.  

4.4. Yazılı sınavda başarılı olan öğrencilerin kesin kayıtları sınav takviminde (Okulumuzun web sitesinde) belirtilen 

tarihlerde Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir. 

4.5. Her aday (velisi) sınav başvurusu yaparak bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan 

hususları kabul etmiş sayılır. 

4.6. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar 

4.6.1. Öğrenci bilgilerinin e-okul sistemiyle uyuşmaması 

4.6.2. Başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin başvuruları 

4.6.3. Adayların yazılı sınav giriş belgelerinin/Kimlik Belgelerinin yanında bulunmaması 

4.6.4. Web sitesinde belirtilen tarihte yapılacak olan sınava girmemesi ve belirlenen dereceye girmemesi. 

4.7. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için 5. Sınıf Kontenjanımız 92 (DOKSANİKİ) kişidir. 60 kişilik Kız-Erkek 



 

 

öğrenci sınıfları,  32 kişilik erkek-kız hafızlık sınıfı olmak üzere 3 şube açılacaktır. Kız ve erkek öğrencilerden 32 kişi de sadece yaz 

Kur’an Kursunda yedek hafızlık olarak alınacak. Temmuz – Ağustos ayları içinde iki ay temel eğitim Kur’an kursundan sonra asil 

olarak hafızlık kazananlardan yetersiz kalan öğrencilerin yerine yedek öğrencilerden alım yapılacaktır.  Hafızlık sınıfı için ise 

Ağustos ayı sonu sınavda komisyondan başarılı olarak geçen 32 öğrencinin okul ve Kur’an kursuna kesin kaydı 

yapılacaktır.  

4.8. Okulun 5. Sınıf seçme sınavını kazanan (Hafızlık) bütün öğrenciler, okulumuzun 30.06.2022 – 30.08.2022 

tarihleri arasında yapacağı YAZ KUR’AN KURSUNA alınacaklardır. Yaz Kur’an kursuna katılmak zorunludur.  

 

5- SINAVIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

5.1. Sınav belirlenen okul ve salonlarda okulumuzun web sitesinde belirlenen tarihte yapılacaktır. Sınav süresi 100 

dakikadır.  

   

5.2.Yazılı sınavda adaylara 4. Sınıf 1.ve 2. Dönem konu kazanımları içeren toplam 75 soru yöneltilecektir. Soru ders 

dağılımı aşağıdaki şekildedir. Öğrenci seçme sınavı; Sorular 4 seçenekli ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. 

SÖZEL 15 Türkçe, 10 Sosyal, 10 İngilizce,  10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,                                       

 
Toplam Soru = 75 

SAYISAL  15 Matematik, 15 Fen Bilgisi 

Ders Soru Sayısı  Süre Açıklamalar 

Türkçe 15  

100 

Dakika 

 

Sorular 

4. Sınıfın 1.ve 2. Dönem müfredatından 

belirlenecektir. 

  Sosyal Bilgiler  10  

  İngilizce 10  

Din Kül. Ve Ahlak Bil. 10  

Matematik 15  

Fen Bilimleri 15   

TOPLAM SAYI PUAN 75   

 

5.3.Sınav hazırlıklarının zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin sınav saatinden yarım saat önce okuldaki sınav 

salonlarında yerlerini almaları gerekmektedir. Öğrenciler kendi isminin bulunduğu salon ve kendi sıra numarasında 

oturacaklardır. Gerektiğinde öğrencinin salondaki yerini değiştirme yetkisi salon başkanında olacaktır. 

5.4.Kimlikleri yanında olmayan öğrenciler sınava kabul edilmeyecektir. Ayrıca adayların sınava gelirken 2 adet kurşun 

kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi getirmeleri gerekmektedir. 

5.5.Sınavın başlama saatinden 20 dakika sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır. Sınava geç giren (sınav 

başladıktan 19 dakika sonra sınava giren) öğrenciler için ek süre verilmeyecektir. 

5.6. Öğrencilerin sınavları erken bitmiş olsa dahi adaylar sınavın ilk 40 dakikasında ve son 15 dakikasında dışarı 

çıkarılmayacaktır.  

5.7. Sınav esnasında tuvalet ihtiyacı olan öğrenciler gözetmen eşliğinde tuvalete gidebileceklerdir.  

5.8. Sınavdan sonra sınav evrakları (Sınav kitapçığı) öğrenciye verilmeyecek ve sınav görevlileri tarafından 

toplanacaktır. 

5.09. Sınav güvenliği konusunda Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi güvenlik kuralları geçerli 

olup, güvenliği ihlal eden aday öğrencilerin sınava devam etmelerine izin verilmez ve durumu bu kapsamda olan 

aday öğrencilerin sınav evrakı değerlendirme işlemine alınmaz. 

5.10. Sınav soruları, sınavın bitiminden sonra sınav takvimine uygun olarak okulun web sitesinde yayınlanacaktır. 

5.11. Yazılı sınavın değerlendirilmesi Sınav Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. 



 

 

5.12. Değerlendirmelere yapılan itirazlar, sonuçlar açıklandıktan sonra 2  (iki) gün içerisinde Sınav Yürütme Kuruluna 

yazılı olarak bizzat yapılacaktır. Sınav Yürütme Kurulu yapılacak itirazlara nihai kararı verecek olan mercidir. 

Sınavın biçimi ve değerlendirilmesi tamamen kurulun yetkisi ve takdiri dâhilindedir. 

5.13. Sınav Yürütme Kurulu tarafından sınav sorularında bilimsel, pedagojik ve teknik bir hata tespit edildiği 

takdirde o soru sınav değerlendirmesinin dışında tutulur ve adayların puan ve hak kaybına uğramamaları sağlanır. 

5.14. Sınav şartlarına uymadığı tespit edilen öğrenciler ile kopya çekmek yoluyla akademik dürüstlükten uzaklaşan 

öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlar ile ilgili son kararı verme yetkisi “Sınav Yürütme Kurulu”na ait 

olup alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır. 

5.15. Öğrenci seçme sınavı, Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Binasında (müracaatların fazla olması durumunda 

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek sınav merkezlerinde) aynı tarihte ve saatte yapılacaktır. 

5.16. Sınav COVID 19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Okul girişinde ve sınav salonlarında el dezenfekte 

ürünleri bulundurulacaktır. Ayrıca okul girişinde sınav öncesi maskesi olmayanlara maske dağıtımı yapılacaktır.  

5.17. Sınav esnasında hiçbir öğrenci velimiz okul bahçesine alınamayacaktır 

 

6- YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ 

6.1. Sınavların değerlendirilmesi okulumuzun ölçme değerlendirme komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.  

Ölçme Değerlendirme Komisyonu 

1.Talha YILMAZ (Türkçe Öğretmeni)  

2.Nilay BEZCİ (Matematik Öğretmeni) 

3.İhsaniye ÇETİNKYA (Fen Bilimleri Öğretmeni)  

4.Fatih KARAMAN (Dkab. Öğretmeni) 

5. Duygu Bali DAĞER (İngilizce Öğretmeni)  

6.Serpil ÇAKMAKLI (Sosyal Bilgiler Öğretmeni) 

6.2. Değerlendirme optik form üzerindeki kodlamalara göre yapılacaktır. Olası kodlama hatalarından öğrencinin 

kendisi mesuldür. (Doğru kodlama yapamama, kaydırma yapma, çift kodlama, temiz silgi kullanmama vb...) 

6.3. Sınav sonuçları okulun resmi web sitesinden ilan edilir. (Okul web sayfası adresi: 

http://mamakimamhatip.meb.k12.tr/) 

6.4. İlan edilen sonuçlara ve kontenjanlara göre asil kayıt hakkı kazanan adayların daha sonra kayıt yapabilmesi 

için okulun resmi web sitesinde belirlenen tarihler arasında Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne 

dilekçe ile başvuracaklardır. 

6.5. Asil kayıt hakkı kazanıp dilekçeyle başvuru yapmayan aday sayısı kadar, yedek kayıt listesinde olup puan/doğru 

sayısı üstünlüğüne göre başvuracak adayların dilekçe ile başvuruları alınacaktır. 

6.6. Sınava giren, sınavda başarılı olup ve asil/yedek kayıt hakkı kazanmış dahi olsa belirtilen tarihlerde dilekçe ile 

müracaatları ile birlikte başvuru yapmayan adayların kayıt hakkı olmaz. 

6.7. Sınav sonucunda sorulan soruları doğru cevaplayan adaylar kontenjan dâhilinde doğru sayısı fazla olan/en 

yüksek puandan sıralanarak asil ve yedek olarak belirlenir. Öğrencilerin puanları doğru sayısı fazla olan/en yüksek 

puandan en düşüğe doğru sıralanacak ve 92. Öğrenciye kadar olanlar asil kayıt hakkı kazananlar olarak ilan edilecektir.   

6.8. Asil listelerde son sıradaki öğrenci ile aynı puanı paylaşan öğrenciler olursa sıralama, sırası ile Türkçe 

doğrusu daha fazla olan, bu da eşit ise Matematik doğru sayısı daha fazla olan, bu da eşit ise Fen Bilgisi doğru sayısı 

daha fazla olan, bu da eşit ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi doğru sayısı daha fazla olan öğrenci sıralamada bir üst 

sırada olacaktır. Bunların da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenci bir üst sırada olacaktır. Doğum tarihleri de 

aynı ise kura çekilecektir. 



 

 

6.09. Sınavı kazandığı ilan edilmiş olsa dahi gerçeğe aykırı bilgi veren veya belgelerinde eksiklik olan adayların 

kesin kayıtları yapılmaz. Gerçeğe aykırı bilgi veren veya belgelerinde eksiklik olan adayların kesin kayıtları yapılmış 

ise de kayıtları iptal edilip yerine yedek adaylardan kayıt yapılır. 

6.10. Sınav sonucunda kaydolan öğrencilerin yıl içinde başka bir okula nakil olması durumunda öğrencinin tekrar geri 

dönme hakkını kaybetmiş olur. 

6.11. 6-7-8.Sınıflarda öğrencinin nakil gitmesi durumunda, Okul sınav komisyonu ve okul idaresi sınav veya 

mülakat yaparak giden öğrencinin yerine öğrenci nakil alabilir.  

6.12. Ara sınıflarda nakil giden öğrencinin yerine sınıfların durumuna göre okul idaresi kız veya erkek öğrenci 

tercihinde bulunabilir.  

 

SINAV VE KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ 

7.1. Adaylar tarafından kullanılan soru kitapçıkları sınavdan sonra inceleme istekleri ve yeniden değerlendirme 

talepleri doğrultusunda okulda 15 gün boyunca arşivlenir ve güvenli ortamda saklanır. 

7.2. Sınav soru kitapçıkları 30 gün sonunda geri dönüşüm yöntemi ile imha edilir. 

7.3. Sınava katılan adayın kendi yerine başkasını sınava soktuğu ve bu durum tespit edildiği takdirde sınavı geçersiz 

sayılır ve yerleşme haklarını kullanamaz. 

Okulumuzun Proje Uygulaması 

Okulumuzda örgün eğitimle birlikte hafızlık proje uygulanmaktadır. 

A. MÜLAKAT AŞAMASI (HAFIZLIK PROJE SINIFLARI İÇİN) 

 

1. Okul sınavını kazanan öğrenciler aynı zamanda Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Hafızlık Kur’an 

Kursunun ön kayıt hakkını da kazanmış olacaklardır. Erkek öğrencilerimiz 30.06.2022 – 30.08.2022 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 iki katı öğrenci alınacak ve Ağustos ayı sonunda yapılacak mülakatla 32 Erkek-kız öğrenci 

belirlenecektir. 

. 

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. Müezzinlik yapma ve yemek duası 

öğretilecektir. 

 

3. Ön Hazırlık Kursuna katılan öğrenciler bu eğitimin sonunda 28.08.2022 tarihinde Mamak Müftülüğü Hafızlık 

takip Komisyonu tarafından Hafızlığa istidadı ile ilgili mülakata alınacaklardır. Bu sınava okul yönetiminden 

Müdür veya Müdür Yardımcısı gözlemci sıfatı ile katılacaktır. Mülakata katılan öğrencilere Kur’an-ı Kerimi 

Tahkik usulü yüzüne okuması ve Namaz dua ve sürelerini ezbere tahkik usulü okuması istenecektir. Bu sınavda 

hafızlığa uygun görülen öğrenciler Kur’an Kursuna ve okula kesin kayıt hakkını elde edeceklerdir. 

 

4.Mülakat sınavı sekretaryalığını okul idaresi yürütecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. GENEL AÇIKLAMA 

 

Yazılı Sınavda başarılı olan öğrenciler; 

Hafızlık projesi için; yaz Kur’an eğitimini almaya hak kazanmışlardır. 

Sınavı kazanan öğrenciler yaz Kuran eğitimi aldıktan sonra Ağustos ayında yapılacak olan mülakat sonucuna 
göre Hafızlık Sınıfına kayıt yaptırma hakkını elde edeceklerdir.  

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 Kerimi 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 olma hakkını kazanır. 

 

HAFIZLIK PROJESİ 

Bu projeye katılan öğrencilerimize Hafızlık Temel ve Hafızlık Ezber programları Mamak Müftülüğümüze 

bağlı okulumuz bünyesinde bulunan Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Kur’an Kursunun 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. sınıfa devam 

ettirenlerde 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. 

8. SINIF 

Bu sınıfa geçen öğrencilerimiz Kur’an 
Kursunda Hafızlık Pekiştirme 
programına katılırlarken aynı 
zamanda örgün eğitime de devam 
edeceklerdir. 



 

 

OKULUMUZDA 

Bu projelerimizle, öğrencilerin okulları ile beraber akademik başarılarını destekleyerek Hafızlık yapabilmelerine imkân 

sağlanmaktadır. 

 

Programa alınan öğrenciler İmam Hatip Ortaokulu ile birlikte Hafızlık çalışmalarını yürütmektedir. Bununla birlikte 

sportif ve sosyal etkinlikler ile de öğrencilerin bu süreçte moral ve motivasyonunun yüksek olması sağlanmaktadır.  

 

Hafızlık projesine katılma hakkı kazanan öğrenciler Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulunda eğitimlerine 

devam edecekler, ayrıca Mamak Müftülüğümüze bağlı Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Kur’an Kursu Öğreticileri 

eşliğinde öğrencilerimizin iki yıl (5 ve 6 sınıflar) içerisinde hafız olmaları hedeflenmektedir. 

Projelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın sağladığı imkânlar doğrultusunda özel müfredat 

uygulanmaktadır. Titizlikle hazırlanan programda 5.sınıfta okul dersleri ile Hafızlık Hazırlık dersleri birlikte 

yürütülmekte, 6.sınıfta ise örgün eğitime ara vererek Hafızlık çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir. 

Okulumuz Türkiye’de ve Ankara’da Lise düzeyinde Fen Bilimleri ve sosyal bilimler bölümü, Ortaokul düzeyinde ise 

Hafızlık Projeleri olan bir okuldur. 

Okulumuzda 7. ve 8. sınıflara Liseye geçiş çalışma grupları, Lise 10-11-12 sınıflara ise Üniversite çalışma grupları 

oluşturulmaktadır. 

Öğrenciler eğitimleri ile birlikte, Tekvando, Okçuluk, Halter müsabakaları, sinema, tiyatro, çeşitli kamplar, piknikler, 

tarihi ve kültürel mekânlara geziler gibi pek çok sportif ve kültürel etkinliklere katılmaktadır. 

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 

UYARI: Sayın Veliler ve Öğrenciler! Lütfen bu şartnameyi dikkatlice okuyunuz. Sınava giren her bir öğrenci ve 

velisi, sınav başvurusunu yapmakla birlikte işbu şartnameyi okuduğunu ve şartlarını aynen kabul ettiğini beyan ve 

taahhüt etmiş sayılır. Öğrenci ve veli sınava katıldıktan sonra bu şartnameye itiraz edemez. 

8- İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi / Misket Mah. 274/2. Sok. 16A Mamak/ANKARA  

Telefon: Telefon: (312) 368 7950 

 E-Posta:06maihl@gmail.com 

Web: http://mamakimamhatip.meb.k12.tr/ 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ 

Facebook:  Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Sosyal Bilimler Proje Okulu 

İnstagram: mamak aihl 

Twitter:  Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi FSB Proje Okulu 

 

SINAV BAŞVURU ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER 

1. Başvuru kılavuzunun okunması gerekmektedir. 

2. Başvuru forumunun doldurulması gerekmektedir. 

 

Kesin Kayıt için: 

1.Velinin okula şahsen gelerek kesin kayıt dilekçesi doldurması,  

2. Öğrenci kimlik fotokopisi,  

 

http://mamakimamhatip.meb.k12.tr/

