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DAĞİTlM YERLERİNE

Öğrencilerin yaygın din eğitimi hizmetlerinden hafta sonları da faydalanmalarına imk6n
sağlamak amacıyla Camilerde Kur'an Öğretimi kursları kapsamında hazırlanan Camilerde Kur'an
Öğretimi Hafta Sonu Kur'an Kursları Programına ilişkin uygulama esaslarıekte gönderilmiştir.

Ekte yer alan uygulama esaslarının din hizmetleri sınıfında görev yapan personele tebliğ
edilmesi, söz konusu eğitim programının belirlenen esaslara göre yürütülmesi ve
vaalhutbe, medya, afiş vb. araçlarla tanıtımının ve duyurusunun yapılması hususlarında
bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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"CAMİLERDE Kt]R,Al[ öĞnnriıııi rrarra SoNU KuR,AN KIJRsLARI pRoGRAMI,
IIYGULAMAESASLARI

Bu prograrr1 yaz Kur'an kurslanna gelen öğenciler başta olmak iizere öğencilerin hafta sonlanru
amaçlı etkinlikler vasıtasıyla daha nitelikli hale getirmelerini, yaygın din eğitimi hizrnetlerinden yıl boyu
faydalarınalanna imkön sağlamayı, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili bilgi ve becerilerini
artırmalannı, dini ve ahlaki gelişim göstermelerini, olumlu tufum ve dawanrşlanna katkı sağlamayı,
sosyal ve iletişim becerileri geliştirmelerini hedefl emektedir.

Haftalık 4 saatten oluşan prograrrı, her biri |2 haftal4& saat olmak tizere iki dönem halinde toplam24
haftal9 6 saatten oluşmaktadır.

PROGRAMIN ETKİN VE VERİMı,İ ytınÜrtnMEsİ İr,B İr-cİr,İ ırususr,an

1. Program, Camilerde Kur'an Ögretiml kurslan kapsamrnda hazırlandığından, uygulama
hususunda Camilerde Kur'an Öğetimi prograrnnm genel mevzuatı esas alrnacaktrr.

2. Progıamın uygulanmasında Başkanlıkça ilan edilecek eğitim-öğretim takümi esas alınacaktır.
3. Programın 2019 yıIı ders kayıt işlemleri, Yaz Kur'an Kurslan'na sarkmaması için24.03.20|9

tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Sonraki dönemlerle ilgili bilgiler 20l9-2a0 Uygularıa
Esaslan ile bildirilecektir.

4. 16Mart'taeğitime başlayan öğeticilerin derslei2Hazirarı'da,23 Mart'ta başlayacak olanlann
ise 9 Haziran'da tamamlanacaktır.

5. Prograrrı, Din Hizmetleri Sınıfindaki personel tarafindan yiirüttileceliir.
6. Genel olarak yetişkinlere yönelik uygulanmakta olan Camilerde Kuı'an Ögretiml programrna

kayıtlı olan öğrenciler aynı anda "Camilerde Kur'an Ögetimi Hafta Sonu Kur'an Kurslan"
programma kayıt yapılamayacaktır.

7. Program 15 öğrenci ile açılacaktır.
8. Programa bir öğenci enfaz]a 3 yıl kaydedilebilecektir.
9. Haftalık 4 saatten oluşan prograrq 2 saati cumartesi, 2 saaii pazar günü olacak şekilde

uygulanacaktır.
10. Camilerde Kur'an Ögretiml programında dersi olan öğeticiler Camilerde Kur'an Ögretimi

Hafta Sonu Kur'an Kurslan Programınr aynı anda açamayacaklardrr.
11. Programda görev alacak öğeticiler, farHı zaınanlarda açılan Camilerde Kur'an Ögretiml ve

Camilerde Kw'an Öğetimi Hafta Sonu Krrr'an Kurslan Programı toplamında, Bakantar Kurulu
Karamamesi kapsamrnda yılda en fazla 100 saat ek ders ücreti alabilecektir.

12. Prograr4 fiziki şartlan eğitim-öğretime uygun olduğu müftülükçe belirlenen cami veya
müştemilatında uygulanacaktır.

13. Kur'an kurslannda kız öğencilere yönelik hafta sonu kurs düzenlemek isteyen Kur'an Kursu
Öğeticileri, mevcut mevzuat gereği ihtiyaç odakh Kur'ankwslan ek öğetimprogramlanndan
3+3 veya 4+2 a7tematiflerini uygulayabilmektedir. Dolayısıyla Camilerde Kur'an Ögetimi
Hafta Sonu Kur'an Kurslan Programı Kur'an kurslannda uygulanamayacak olup, uygulamak
isteyen öğeticiler ise müfttiltikçe belirlenen cami veya müştemilatında eğtim verebileceklerdir.

. 14. Progranı 7 -25 yaş ara$ öğencilere yönelik açılacaktır. Birden fazla sınrf olmasr durumunda
sıruflar, öğencilerin yaş gruplan di}t<ate alınaıak oluşturulacaktır.

15. Programda yer alan konular muhatabın seviyesi, progrcnun genel amaçlan ve uygulama ilkeleri
çerçevesinde i şlenecektir.

16. Konulann Kur'an ve sünnet büttinlüğünde, sahih dini bilgiyi esas alan bir yaklaşıırıla
işlenmesine dikkat edilecektir.

17. Sınıflann oluşturulmasında öğencilerin yaş aralığı, öğenim durumu gibi hususlar göz önünde
bulıındurulacak ve eğitimle ilgili her bir unsurun öğencilere göıe diizenlenmesine dikkat
edilecektir,



18. Program kapsamında Başkanlığmı z İarafından Kur,an kurslanna yönelik hazrrlanan

materyaller 
"*u, 

uırnu.uı. , ayıı ziınandu euİt nlrğrmızın çocuklara ve genÇlere Yönelik diğer

vuyrnİ""a* da imkönlar ölçüsünde faydalarulacaktır,

19. Öğencilerin namazlannr ı<ııabiıecek düzeyde süre ve dua öğenmelerine öncelik verilecek ve

cemaatle namazgiil"p]" v"pır" ibadetlere katılmalan teşvik_ edilecektir.

20. Eğitim süreçine yo."ılt rerıuerılt "t*",;"*"-ve 
aegeiıenolrme çalışmalan müftiilfülerce

,r. İ?:S",fftl-," hutbeıerde, medya,,afiş,,,l,ilil_,:! ,iTiy1,1j:,p"T:l,*,ffi;1,o;1:,*
yapılacaktır.
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adresinden alınrp
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22.

23.


