
VELİ BİLGİ NOTU 

Kıymetli Veliler! 

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle insanlık ailesi büyük 

bir sınav vermektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgınla mücadele ve salgının 

muhtemel etkilerinin azaltılması kapsamında farklı tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede 

Başkanlığımızca alınan tedbirler kapsamında Kur’an kurslarımızdaki eğitimlere de ara 

verilmiştir. 

Kıymetli Veliler! 

İnanıyoruz ki mümine yakışan tutum, hastalıkla mücadele kapsamında her türlü 

tedbiri almak, sonrasında âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’a tevekkül etmektir. 

Rahmeti sonsuz Rabbimizden dua ve niyazımız odur ki bu salgının bir an önce son bulması, 

cennet vatanımızda huzur, esenlik ve güven içinde sosyal hayatın normal seyrine dönmesidir. 

Aynı şekilde okullarımızın ve kurslarımızın açılması, çocuklarımızın eğitimlerine bir an önce 

başlamasıdır.  

Kur’an kurslarımız; hafızlık, ihtiyaç odaklı, 4-6 yaş, Yaz Kur’an kursları, engellilere 

yönelik kurslar ve camilerde Kur’an öğretimi kurslarına kadar kısaca arzu eden tüm 

vatandaşlarımıza din eğitimi ve din hizmeti sunan, toplumsal ihtiyaca en iyi şekilde cevap 

vermeyi amaçlayan kurumlardır.  

Kur’an kursları demek; bu cennet vatanın dört bir köşesinde, 7 gün/24 saat Kur’an-ı 

Kerim’in okunması, hayatın anlamının öğrenilmesi, Kur’an-ı Kerim’in zihinlere ve gönüllere 

nakşedilmesi, inanç esaslarının, abdest, namaz, zekât gibi ibadetlerimizin; adalet, merhamet, 

dürüstlük gibi erdemli bir insan olmanın temel özelliklerinin öğrenilmesi, Hz. Peygamberin 

(s.a.s) örnek hayatının tanınması ve model alınması, birlik-beraberlik, kardeşlik ve bir arada 

yaşama bilincinin gelişmesine katkı sağlamak demektir.  

Kıymetli Veliler! 

Eğitime ara verilen bu süreçte, çocuklarımızın zamanı en verimli şekilde 

değerlendirmeleri noktasında gerekli hassasiyeti göstermemiz büyük önem arz etmektedir. 

Bu çerçevede: 



1. Hafızlık eğitiminin süreklilik arz etmesi sebebiyle, sürecin sağlıklı yürütülebilmesi 

için bu dönemde öğrencilerin ders takiplerinin çok önemli olduğu hususunu asla 

unutmayalım. 

2. Çocuğumuzun öğreticisi ile iletişim halinde olalım. Bu dönemi daha iyi nasıl 

değerlendirebilecekleri konusunda birlikte gerekli rehberlikte bulunalım. 

3. Çocuklarımızla her zamankinden daha fazla birlikte zaman geçirdiğimiz için, her 

zamankinden daha fazla ilgilenmeye çalışalım.  

4. Öğreticilerinin de rehberliğinde, onlar için en uygun çalışma ortamlarını/programını 

(teknik imkânlar, çalışma saatleri, oyun ve dinlenme vakitleri vb.) oluşturalım. 

Günlük/haftalık çalışma programını oluştururken çocukların fikrini almayı ihmal 

etmeyelim. Eğer mümkünse rahat çalışabilmeleri için evin bir odasını onlara ayıralım. 

5. Öğreticiler tarafından verilen günlük okuma ve ezber derslerini/ödevlerini, 

hazırlanmasından farklı internet uygulamaları vasıtasıyla hocasına okumasına kadar, 

süreci mutlaka takip edelim. 

6. Yapılan derslerin daha sağlam olması için çocuklarınızın dinlenilmesi ile ilgili onlara 

yardımcı olalım.  

7. Kur’an Kurslarında öğrencilerimiz derslerini hoca eşliğinde yapmaya alıştıklarından bu 

ihtiyacı hocalarımızdan da destek alarak karşılamaya çalışalım. Mümkünse birlikte 

okuma-ezberleme çalışmaları yapalım. 

8. Ara verildiği takdirde ezberlerin zayıflayacağı ve tekrarın zorlaşacağını hatırlatalım. 

Aynı şekilde hafızlık hazırlık süreçleri açısından uzun süre ara verildiği takdirde 

yüzünden okuyuşunun zayıflayacağını hatırlatalım. 

9. Diyanet TV’de yayınlanan mukabele programlarını takip etmelerini sağlayalım. Ayrıca 

Diyanet mobil uygulamalar başlığında yer alan programlardan istifade etmelerini 

sağlayalım. 

10. Çocuklarımızın motivasyonlarını artırıcı etkinlikler yapalım. Motivasyon kaybına sebep 

olacak davranışlardan uzak duralım. 

11. Televizyon, telefon, tablet gibi iletişim araçlarını doğru ve yararlı bir şekilde 

kullanmaları için gerekli hassasiyeti gösterelim. 

12. Beslenme ve uyku sağlığına dikkat edelim. 



13. Bu sürecin geçici bir süreç olduğunu, hayatın normale döneceğini vurgulayalım. 

Bununla birlikte, yetkililer tarafından salgınla ilgili korunma tedbirleri hakkında 

bilgilendirelim. 

14. Birlikte çocuklarımızın gelişimlerine uygun kitap-dergi okuma, oyun oynama, film 

izleme etkinlikleri yapalım. 

15. Namazları evimizde hep birlikte cemaat halinde kılmaya özen gösterelim. 

16. Müezzinlik, yemek duası gibi görevleri onlara verelim. 


