
 

 

 

 
Verband Aargauer Muslime 10. yıl kuruluş kutlaması 

 

Müslüman gençler için Kuran yarışması. 

Kurani Kerim okunduğu zaman, melekler yeryüzüne iniyor, dinliyorlar ve 
Allah’ı haberdar ediyorlar. Feyizli kuran okunmasından daha güzel şey 

var mı? 

 
 
 
 
Değerli hocamız, değerli cami yetkilileri, 
 
14 Eylül 2014 de Aargauer Muslime Derneği 10 uncu yılını kutluyor  , 
alhamdulillah.  
Allah’ın yardımı ve sizlerin desteği ile burada yaşayan Müslümanları 
resmi kurumlara (Federal konsey, Aarau hükümeti) İsviçre halkına, 
okullara, kilise ve medyaya ( gazete, radyo ve televizyonlar ) yönelik en 
iyi ve en güzel bir şekilde temsil etmeye çalıştık. 

Kanton Aargau da bugün VAM güvenilir ve barışçıl yaşayan 
Müslümanların sesi olarak biliniyor.  
 
 
 



Bizim isteğimiz,  Kanton Aargau' da yaşayan Müslümanların pozitif güç 
olarak kabul edilmesi ve dinlerini serbest olarak yaşamaları.  
 
 
 
Gençlerimiz bizim istikbalimizdir.  Kanton Aargau' da İslam’ın geleceği 
gençlerimize bağlı. 
 
 
Bu konuda başarılı  olabilmemiz için farklı ülkelerden  Müslüman 
gençlerimizin, ailelerinin yardımıyla 10.  yıl dönümümüzde bir araya 
gelmelerini istiyoruz.  
 
 
 
 
 
 
Bu vesile ile VAM Kur'an- i Kerim yarışması düzenliyor.   
 
 
Kanton Aargau'daki bütün Camilerin Kur'an Kerim yarışmasını  
desteklemelerini ve bu yarışmaya katılmalarını bekliyoruz. 
Uygulama şöyle gerçekleşecektir: 

• Kanton Aargau'daki her camii kendi aralarında en iyi Kur'an okuyan 
iki adayı (kız ve erkeklerden) yarışma için seçer.. 

• 10-12 yaş arası, bütün kız ve erkek talebeler bu yarışmaya 
katılabilir. 

• 14 Eylül 2014 deki VAM gününde Camilerden katılan bütün 
yarışmacı adaylar jüri önünde  Kur'an -i Kerim ziyafetini sunacaklar. 

• İlk üçe giren yarışmacılar hediye alacaklar.   
1. 300 Fr.   
2. 200 Fr.  
3. 100 Fr. 

• Hiç kimse eli boş gitmeyecek. Katılımcılara hatıra madalyası 
verilecek. 

 
 
 
 
 



Yarışmanın kuralları: 
• Çocuklar kendi (veya hocaları ile birlikte seçtikleri) seçtikleri Kur'an 

bölümünü okuyabilirler. Okuma süreci: 3 dakika  
• Bağımsız bir jüri  şunları değerlendirecektir.  

1.Hatasız okuma 
2.Tecvid kurallarının göz önünde bulundurulması (makam) 
3. Zorluk derecesi 

 
Değerli İmam ve camii görevlileri, 
lütfen bu asil projeyi destekleyiniz.  Gençlere yardım ediniz ve onları 
cesaretlendiriniz.  Kur'an yarışmasına katılmaktan,  
Kur'an-ı anlamaktan, okumaktan ve öğretmekten daha güzel ne olabilir.  
 

• Başvuru sonu : 30 Haziran 2014 

VAM üye olmak için (info@aargauermuslime.ch) 

Verband Aargauer Muslime (VAM) Yönetim kurulu.  

 

Kuran okuma yarışmasına kayıt formu  

Lütfen en geç 30. Haziran 2014  tarihine kadar bu formu doldurup VAM, 
Postfach 1453, 5401 Baden posta adresine , veya tüm detayları e-mail 
yoluyla info@aargauermuslime.ch  adresine yollayın. 

 

İsim:…………………………………………………Yaş……………................ 

Cinsiyet: K / E ...................................................................................... 

Camii:.......................................................................................................... 

Adrese:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………..Email:………………………………… 

 


