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İl Eğitim Kurulu 17/06/2019 Pazartesi günü saat 14.00'de İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasaıı 
Kamil Y lL M A Z ’ın başkanlığında aşağıda isimleri ve unvanları belirtilen üyelerin iştirakiyle 
toplanarak;

1- Kur'an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri karşılığında kesinlikle ücret talep edilmemesi, 
ancak giderler tespit edilip belgelenmek suretiyle gündüzlü ve yemek verilen kurslarda (4-6 yaş) 
öğrenciden yeme ve içme giderleri için 160 TL, yemek verilmeyen gündüzlü kurslardan (4-6 
yaş) ise en fazla 95 TL ücret talep edilebilecektir.

2- Yatılı K ur’an kurslarında, kursun giderlerinin mahallinden karşılanmasının m üm kün olmadığı 
zaruri durumlarda öğrencilerin yeme, içme ve/veya yatma masraflarının tespit edilerek sadece 
iaşe ve ibate giderleri için en fazla 500 TL ücret talep edilebileceği bunun dışında dernekler veya 
başka şekillerde yardım, bağış vs. her ne isim altında olursa olsun öğrencilerden başka bir ücret 
talep edilmemesi, söz konusu giderleri karşılayamayacak düşük gelirli ailelerin çocuklarından 
ücret alınmaması ve belirlenen ücretin üstünde ücret talep eden dernekler veya personel ile ilgili 
müftülüklerce gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

3- 2019 yılı Yaz K u r  ân Kurslarında 4-6 yaş grubuna yönelik eğitim verilen sınıflarda 4 yıllık dini 
yükseköğrenim mezunu ve pedagojik formasyonu olan kadrolu/4-B sözleşmeli K ur’an kursu 
öğreticileri gerekli sertifika/kurs bitirme belgesi olmasa dahi görevlendirilebilecektir. Söz 
konusu öğreticilerden çocuk gelişimi ve eğitimi alanında diploması veya kurs bitirme 
belgesi/sertifikası olmayanların 2019-2020 eğitim öğretim dönemi başlayana kadar 2018-2019 
eğitim-öğretim yılı Kur'an kursları uygulama esaslarında yer alan sertifikalardan birini almaları 
ve henüz almayanların tespit edilerek 19 Tem muz 2019 Cum a günü mesai bitimine kadar İl 
Müftülüğümüze üst yazı ile bildirilmesine,

4- 4-6 yaş grubu Yaz K ur’an kurslarında görevlendirilecek öğreticilerden, 19.01.2017 tarihi 
öncesine ait çeşitli kurum ve kuruluşlardan çocuk gelişimi ve eğitimi alanında alman kurs bitirme 
belgeleri ve sertifika sahibi olanlar hariç, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü ile hazırlanan “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Program ı” (380 
saat) bitirme belgesi istenecektir.

5- Başkanlığımızca hazırlanarak Yaz Kur’an kurslarında ücretsiz olarak dağıtılan Elif-Bâ vb. 
materyaller öğrenci sayıları dikkate alınarak gönderildiğinden 15’ten fazla öğrencisi olan 
öğreticilerimizin öğrenci bilgi girişlerinin mutlaka DİBBYS/EHYS programına kayıtlarının 
yapılması, kurslarda kaydı olmayan öğrencilerin tespit edilmesi halinde ilgili müftülüklerce 
gerekli müeyyidelerin uygulanmasına karar vermiştir.




