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1. HAFIZLIK EĞİTİMİ VERİLEN KURAN KURSLARI 

1.1. Genel Esaslar 

a) Başkanlığımızca, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafızlık eğitimi verilen 

Kur’an kurslarımız için güncel olarak gönderilen/gönderilecek olan talimatların 

uygulanması hususunda gerekli hassasiyet gösterilecektir. 

b) Hafızlık Eğitim Programı “Hazırlık” ve “Ezber” olmak üzere 2 bölüm ve toplamda 9 

dönem olacak şekilde güncellenmiştir. Bu süre içerisinde öğrencilerin hafızlığını 

tamamlamaları esastır. Söz konusu süre içerisinde hafızlığını tamamlayamayan 

öğrencilerin kursla ilişiği kesilecektir. 

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt 

ve Pansiyonları Yönergesinin 36/5 Maddesinde “Hafızlık Temel Öğretim programı en 

fazla üç dönem, Hafızlık Eğitim Programı ise en fazla 12 dönem alınabilir.” ifadesi yer 

almaktadır. Ancak yeni hazırlanan “Hafızlık Eğitim Programı” ile bu durum 

güncellenerek en fazla 9 dönem olarak düzenlenmiştir. 

d) Yılda üç dönem olarak yapılan hafızlık eğitimleri 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 

“Dönem ve Kayıt Tarihleri” tablosunda belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

e) Hafızlık Eğitim Programında kayıtlı öğrenciler, ihtiyaç odaklı Temel Öğretim 12 saatlik 

programına kaydedilebilecektir. 

f) Hafızlık Eğitim Programında yer alan Sosyal Etkinlik, Dini Bilgiler ve Rehberlik 

derslerine hafız olmayan öğreticiler görevlendirilebilecektir. 

g) Rehberlik dersine PDR öğretmeninin girmesi esastır. PDR öğretmeni bulunmaması 

durumunda Rehberlik, Dini Bilgiler ve Sosyal Etkinlik derslerine aynı veya farklı kursta 

görev yapan diğer öğreticilerden biri, bunun da mümkün olmaması halinde ise o sınıfın 

Kur’an-ı Kerim öğreticisi girebilecektir. 

h) Hafızlık Takip Komisyonu dönem içinde yaptığı kontrollerde hafızlık eğitimine devam 

edemeyecek öğrencileri tespit ederek Yaygın Din Eğitimi kapsamında alternatif 

programlara yönlendirecektir. 

i) Hafızlık eğitimi yapılan Kur’an kurslarının öğrenci kayıtları DİBBYS/EHYS aracılığıyla 

kurs yöneticisi tarafından yapılacaktır. Öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra ders ve 

öğretici tanımlama işlemleri yapılacak, hafızlık takip komisyonunun onayından sonra 

müftülüğün onayına gönderilecektir. “Hafızlığa Başlama Tarihi” girilmeyen 

öğrencinin “Ezber Bölümü”ne kaydı yapılamayacaktır. 

j) Hafızlık Ezber Takip Sistemi (HETS) üzerinden veri girişi tamamlanmayan ve hafızlık 

bitirme tarihi girilmeyen öğrenciler, Hafızlık Tespit Sınavına gönderilemeyecektir.



k) Hafızlık eğitimi verilen kurslarda uygulanacak programlara yönelik öğrenci yoklama ve 

ders defterleri Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayın Matbaacılık Ostim Şubesi’nden 

müftülükler tarafından temin edilecektir. 

l) Başkanlığımız Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında 

öğrencilerden ücret talep edilmeyecektir. Ancak eğitim-öğretim yapılan kursun yatılı 

olması ya da gündüzlü olup gün içerisinde kursta yemek yeniliyor olması durumunda; il 

müftüsünün başkanlığındaki İl Eğitim Kurulu veya ilçe müftüsünün başkanlığındaki İlçe 

Eğitim Komisyonu tarafından giderler tespit edilerek belgelendirilmek suretiyle 

öğrenciden yeme, içme ve/veya yatak ücreti talep edilebilecektir. Söz konusu ücreti 

karşılayamayacak öğrencilerin giderleri mahallindeki imkânlarla (vakıf, dernek) 

karşılanacaktır. 

m)  PDR öğretmenleri tarafından kurslarda yürütülen rehberlik faaliyetleri kapsamında 

ihtiyaç duyulan araç,gereç ve materyallerle ilgili harcamalar, Kur’an kursu yöneticisiyle 

işbirliği yapılarak mahallindeki imkânlarla (vakıf veya derneklerce) karşılanacaktır. 

n) 26.07.2014 tarihli ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (E:RG-25/6/2015-29397) maddesi gereği 

Ortaokul/İmam - hatip ortaokulu 5’inci, 6’ncı ve 7’nci sınıf öğrencileri velisinin yazılı 

başvurusu ile Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu kurslardan birinde hafızlık 

eğitimine devam etmek şartıyla bir yıl eğitim-öğretime ara verebilecektir. 

o) Kur’an kurslarına devam eden gündüzlü veya yatılı hafızlığa çalışan öğrencilerin fiziksel, 

zihinsel ve duygusal gelişimleri dikkate alınacaktır. 

Buna göre; 

 Kur’an kurslarında sınıf ve diğer mekânların yaş seviyelerine göre ayrı ayrı 

düzenlenmesi, 

 Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin sınıf ve yatakhanelerinin mutlaka 

ayrılması ve imkânlar ölçüsünde ayrı binalarda veya farklı katlarda kalmalarının 

sağlanması, 

 Yatakhanelerde aynı odada kalacak öğrencilerin aralarındaki yaş farkının 2’yi 

geçmemesine dikkat edilmesi, 

 Yatakhanelerdeki yatak sayıları ile diğer mefruşatın mevzuatta belirtilen şartlara 

göre düzenlenmesi, 

 Öğrencilerin dinlenme, beslenme ve ders çalışma süreçlerine rehberlik ve 

örneklik etmek amacıyla, nöbetlerin öncelikle kadrolu ve sözleşmeli öğreticiler 

tarafından tutulması. 

Sağlanacaktır. 
 

 



p) Hafızlığını tamamlayarak belge alan öğrenciler için “Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve 

Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber yürütülen “Hafızlık Odak Projesi” ne dair 

bilgilendirmeler öğrencilere zamanında duyurulacaktır. 

q)  Covid-19 salgını ile ilgili verileri takip etmek amacıyla DİBBYS/EHYS üzerinden 

açılmış olan menüye il/ilçe yetkililerince verilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde 

girilebilmesi için istenen bilgiler kurs yöneticileri tarafından müftülüklere günlük olarak 

bildirilecektir. 

r) Hafızlığını tamamlayarak belge alan öğrenciler için “Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve 

Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber yürütülen “Hafızlık Odak Projesi” ne dair 

bilgilendirmeler öğrencilere zamanında duyurulacaktır. 

s)  Hafız ya da Kur’an kursunda eğitim almış Kur’an kursu öğrencilerine rol model 

olabilecek farklı mesleki alanlarda görev yapan kişilerin katılımıyla kurs binasında 

konferanslar ya da söyleşiler düzenlenecektir. (Covid-19 salgını sürecinde bu faaliyet 

yapılmayacaktır.) 

t)  Covid-19 salgını ile ilgili verileri takip etmek amacıyla DİBBYS/EHYS üzerinden 

açılmış olan menüye il/ilçe yetkililerince verilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde 

girilebilmesi için istenen bilgiler kurs yöneticileri tarafından müftülüklere günlük olarak 

bildirilecektir. 

 

1.2. Dönem ve Kayıt Tarihleri 

 

Başkanlığımızca günümüz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilenen Hafızlık 

Eğitim Programı, MEB dönem tarihleri dikkate alınarak 2 bölüm ve toplam 9 dönem şeklinde 

hazırlanmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında tatiller, tabloda belirtilmiş olan tarihler 

dikkate alınarak uygulanacaktır. 

2021-2022 Eğitim-öğretim yılında uygulanacak takvim aşağıda tablo halinde verilmiştir.



2021-2022 Yılı Hafızlık Eğitim Programları Takvimi 

 (Hafızlık Eğitim Programı – Hafızlık Eğitimi Talim Programları – Hafızlık Eğitimi Dini Musiki 

 Programları) 

Dönemler Kayıt Başlama 

Tarihi 

Dönem Başlama 

Tarihi 
Kayıt Bitiş Tarihi Dönem Bitiş Tarihi 

1. Dönem 

(10 Hafta) 
21.06.2021 21.06.2021 12.07.2021 29.08.2021 

Yaz Tatili 

(2 Hafta) 
30 Ağustos 2021 - 12 Eylül 2021 (2 Hafta) 

2. Dönem 

(20 Hafta) 
06.09.2021 13.09.2021 26.09.2021 30.01.2022 

Ara Tatili 

(1 Hafta) 
31 Ocak 2022 - 06 Şubat 2022 (1 Hafta) 

3. Dönem 

(19 Hafta) 
31.01.2022 7.02.2022 13.02.2022 19.06.2022 

 

1.3. Eğitim Programları 

1.3.1. Hafızlık Eğitim Programı (Yeni) 

a) Kur’an kurslarında uygulanmakta olan ve DİBBYS/EHYS üzerinden ayrı ayrı açılan 

Hafızlık Eğitimine yönelik tüm programlar, 14.06.2021 tarih ve 1339591 Sayılı Başkanlık 

Onayı ile günümüz gelişmeleri ışığında müfredat ve süre açısından tek başlık altında 

toplanarak “Hafızlık Eğitim Programı” olarak güncellenmiş ve Ek:1’de gönderilmiştir. 

b) Güncellenen programa göre haftalık ders saati toplam 30 saat olarak belirlenmiştir. Ancak 

okullu hafızlık projesi uygulayan Kurslardaki/Sınıflardaki öğreticiler; 

•  2. ve 3. dönemler ile 8. ve 9. dönemlerde söz konusu Hafızlık öğrencilerinin okul 

programındaki Kur’an-ı Kerim derslerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğü arasında imzalanan “Kur’an Kursu- Okul İşbirliğine Dayalı Örgün 

Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü”nün ilgili maddesi gereği Başkanlık 

personelinin görevlendirilmesi sağlanacaktır.  

• Bu derslere görevlendirilen Kur’an kursu öğreticileri, görevlendirildiği ders saati 

kadar DİBBYS/EHYS üzerinden ders eksiltmesi yapacaklardır. 

c) Hazırlanmış olan Hafızlık Eğitim Programında yer alan her bir dönem, kendisine 

tahsis edilmiş tarihlerde açılacaktır. 



d) Hafızlık Eğitim Programının her döneminde 8 öğrenci ile ders açılabilecektir. 

e) Hazırlık bölümünde kayıtlı öğrencilerden ilerleyen dönemlerde öğrenci sayılarında azalma 

olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak 8’den fazla öğrenciyle sınıf açılmasına 

dikkat edilecektir. 

f) Toplam 9 dönem olarak uygulanacak olan Hafızlık Eğitim Programının her dönemi, bir 

önceki dönemin devamı niteliğinde olması sebebiyle öğrencinin bir önceki döneme 

kaydı yapılamayacaktır. (Örnek; 3. Dönemini bitiren bir öğrenci 1. veya 2. Döneme 

kaydedilemeyecektir.) 

g) Hafızlık Eğitim Programında hafız öğreticilere görev verilmesi esastır. Ancak, hafız 

öğretici bulunamaması durumunda 1. 2. ve 3. dönemlere hafız olmayan öğreticiler 

görevlendirilebilecektir. 

h) Öğrencilerin en son tamamladığı dönemler dikkate alınarak, kayıt yapılacağı yeni dönemler 

aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle dönüştürülmüştür. 

 

 

 



1.3.1.1. Hazırlık Bölümü 

 

Hafızlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin ilk olarak kaydının yapılması gereken 

bölümdür. Haziran ayı ile başlayan ve 10 + 20 + 19=49 hafta olarak 3 dönem şeklinde hazırlanan 

programın her dönemi bir önceki dönemin devamı niteliğindedir. Her öğrenci, kayıtlı olduğu 

dönemin kazanımlarını tam olarak aldıktan sonra, bir sonraki döneme kayıt olabilecektir. 

a) 3 Dönem olan hazırlık bölümünün her dönemi müfredat olarak farklı içeriklere 

sahiptir. “Dönem ve Kayıt Tarihleri” tablosuna dikkat edilerek, öğrencinin 1. dönemden 

itibaren eğitime başlatılması esastır. Ancak hafızlık hazırlık 3. dönemde kayıt olmaya gelen 

öğrencinin hazırbulunuşluğu Hafızlık Takip Komisyonu tarafından tespit edilmesi 

halinde 3. döneme de kaydı yapılabilecektir. Bu durumda öğrenci 1. ve 2. dönem hakkından 

feragat etmiş sayılacak, bu bilgi öğrenci ve velisi ile de paylaşılacaktır. 

b)         Hazırlık bölümünü hedeflenen süreden daha erken bitiren öğrenciler Hafızlık Takip 

Komisyonu onayı ile hafızlığa başlatılabilecektir. Bu durumdaki öğrencilerin Hafızlık 

başlama tarihleri girilecek ve Hafızlık Ezber Takip Sistemine (HETS) veri girişlerinin 

yapılacaktır. 

NOT: Hafızlığa başlama tarihi, öğrencinin 1. cüzün 1. sayfasını ders olarak verdiği 

tarihtir. 

1.3.1.2. Ezber Bölümü 

 

Hazırlık dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin Hafızlık Takip Komisyonu onayı ile 

hafızlığa başlama tarihleri girilmiş, Ezber Takip Sistemi ile günlük veri girişi yapılacak 

öğrencilerin hafızlık eğitimi aldıkları 10+20+19+10+20+19=98 hafta ve 6 dönemden (4. ve 9. 

dönemler arası) oluşan bölümdür. 

Bu bölümün ilk 5 dönemi öğrencinin hafızlığını tamamlanması üzerine, son dönemi ise 

Hafızlık Tespit Sınavı öncesi tekrar etmesi üzerine planlanarak hazırlanmıştır. 

1.3.2. Hafızlık Eğitimi Kursları Dini Musiki Programı (Yeni) 

 

Bu program öğrencilerin dini mûsikîde yaygın olarak kullanılan makamları temel düzeyde 

öğrenmelerini, söz konusu makamları Kur’an tilavetinde ve müezzinlikte uygulayabilmelerini, 

seslerini doğru kullanma becerilerinin ve ritim duygularının geliştirilmesini hedeflemektedir. 

 

 

 

1.3.2.1. Ders Açma İşlemleri 



a) 2021-2022 yılı hafızlık eğitim programları takvimine göre; 1. dönem Alternatif III, 2. 

dönem Alternatif II, 3. dönem Alternatif I Programı uygulanacak ve kayıt tarihleri 

haricinde ders açma işlemi yapılamayacaktır. 

b) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren pilot olarak uygulanmakta olan program 2021-

2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle bütün illerde açılması hedeflenmektedir. 

 

1.3.2.2. Programın Uygulanacağı Sınıflar ve Öğrenci Seçimi 

a) Hafızlık eğitim programına kayıtlı olan öğrenciler programa kayıt yapılabilecektir. 

b) Sınıflar 8 öğrenci ile açılacak, sınıf mevcudu en az 17 olmadan 2. sınıf açılamayacaktır. 

c) Birden fazla sınıf açılması halinde öğrenci bilgi seviyelerinin birbirine yakın olması 

gözetilecektir. 

d) Programa öğrenci kayıtları sadece dönem başında yapılabilecektir. 

e) Programa aynı öğrenci en fazla üç dönem kayıt olabilecektir. 

 

1.3.2.3. Görevlendirilecek Öğreticiler 

Programa, kıraat alanında yeterliğe sahip ve müftülükçe ders işlemesi uygun görülen 

personel görevlendirilecektir. Buna göre; müftülükçe ders işlemesi uygun olan personel arasından 

öncelik sırasına göre; 

1. Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Müdür, Eğitim Görevlisi ve 

Öğretmen kadrolarında görev yapanlar, 

2. Kıraat (Aşere-i Takrib), 

3. Tashih-i Huruf Rehber Öğretici, 

4. Tashih-i Huruf, 

Hizmet içi eğitim programlarından birini başarı belgesi alarak tamamlamış olanlar, söz 

konusu personel bulunmaması durumunda; dini mûsikî alanında temayüz etmiş ve müftülükçe 

ders işlemesi uygun görülen kadrolu, sözleşmeli ve geçici öğreticiler veya kadrolu, sözleşmeli, 

imam-hatip/müezzin-kayyımlar görevlendirilebilecektir. 

 

1.3.2.4. Programın Etkin ve Verimli Yürütülmesi İle İlgili Diğer Hususlar 

a) Eğitimin her aşamasında yapılacak etkinliklerde programın genel amaç ve hedefleri daima 

göz önünde bulundurulacaktır. 

b) Konular işlenirken programda belirlenen sıralamaya dikkat edilecek, mahreç ve sıfatlar tam 

yerleşmeden sonraki konulara geçilmeyecektir. 

c) Programda yer alan ders ve konuların uygulama ağırlıklı işlenmesine öncelik verilecektir. 



d) Program uygulanırken öğrencilerle birebir ilgilenilecektir. 

e) Programın uygulanmasında bireysel uygulamalar, koro halinde icralar gibi farklı eğitim 

öğretim tekniklerinden yararlanılacaktır. 

f) Programdan hedeflenen kazanımların gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan araç ve 

gereçler (ses sistemi, kayıt sistemi, görsel araçlar vb.) imkânlar ölçüsünde sınıflarda 

bulundurulacaktır. 

g) Haftalık ders programı yapılırken Talim ve Dini Mûsikî dersleri aynı günde yer almayacak 

şekilde planlanacaktır. 

h) Programın ders ve krediler tablosunda yaz döneminde haftalık 4 saat olan Alternatif III, iki 

farklı günde uygulanacaktır. 

i) Programı açmayı hedefleyen illerin Ek:2’de yer alan programı inceleyerek programın 

devamlılığını sağlaması ve zeminini oluşturmaları gerekmektedir. 

Program Ek:2’de gönderilmiştir. 

 

1.3.3. Hafızlık Eğitimi Kursları Talim Programı (Yeni) 

 

Bu program öğrencilerin, hafızlık eğitim sürecini daha nitelikli bir şekilde 

tamamlamalarını, harflerin mahreçleri ve sıfatları ile ilgili eksiklerini gidermelerini, 

Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun talimli bir şekilde okuma bilgi ve becerilerinin 

geliştirilmesini hedeflemektedir. 

 

1.3.3.1. Ders Açma İşlemleri 

a) 2021-2022 yılı hafızlık eğitim programları takvimine göre; 1. dönem Alternatif III, 

2. dönem Alternatif II, 3. dönem Alternatif I Programı uygulanacak ve kayıt 

tarihleri haricinde ders açma işlemi yapılamayacaktır. 

b) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren pilot olarak uygulanmakta olan 

program 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle bütün illerde açılması 

hedeflenmektedir. 

c) Programı açmayı hedefleyen illerin Ek:3’de yer alan programı inceleyerek 

programın devamlılığını sağlaması ve zeminini oluşturmaları gerekmektedir. 

 

1.3.3.2. Programın Uygulanacağı Sınıflar ve Öğrenci Seçimi 

a) Hafızlık eğitim programına kayıtlı olan öğrenciler programa kayıt yapılabilecektir. 

b) Sınıflar 8 öğrenci ile açılacak, sınıf mevcudu en az 17 olmadan 2. sınıf açılamayacaktır. 

c) Birden fazla sınıf açılması halinde öğrenci bilgi seviyelerinin birbirine yakın olması 



gözetilecektir. 

d) Programa öğrenci kayıtları sadece dönem başında yapılabilecektir. 

e) Programa aynı öğrenci en fazla üç dönem kayıt olabilecektir. 

 

1.3.3.3. Görevlendirilecek Öğreticiler 

Programa, kıraat alanında yeterliğe sahip ve müftülükçe ders işlemesi uygun görülen 

personel görevlendirilecektir. Buna göre; Müftülükçe ders işlemesi uygun olan personel arasından 

öncelik sırasına göre; 

1. Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Müdür, Eğitim Görevlisi ve 

Öğretmen kadrolarında görev yapanlar, 

2. Kıraat (Aşere-i Takrib), 

3. Tashih-i Huruf Rehber Öğretici, 

4. Tashih-i Huruf, 

Hizmet İçi Eğitim Programlarından birini başarı belgesi alarak tamamlamış olanlar, söz 

konusu personel bulunmaması durumunda; Kıraat alanında temayüz etmiş ve müftülükçe 

ders işlemesi uygun görülen kadrolu, sözleşmeli ve geçici öğreticiler veya kadrolu, 

sözleşmeli, imam-hatip/müezzin-kayyımlar görevlendirilebilecektir. 

 

1.3.3.4. Programın Etkin ve Verimli Yürütülmesi İle İlgili Diğer Hususlar 

a) Eğitimin her aşamasında yapılacak etkinliklerde programın genel amaç ve hedefleri daima 

göz önünde bulundurulacaktır. 

b) Konular işlenirken programda belirlenen sıralamaya dikkat edilecek, mahreç ve sıfatlar tam 

yerleşmeden sonraki konulara geçilmeyecektir. 

c) Programda yer alan ders ve konuların uygulama ağırlıklı işlenmesine öncelik verilecektir. 

d) Program uygulanırken öğrencilerle birebir ilgilenilecektir. 

e) Programın uygulanmasında bireysel uygulamalar, koro halinde icralar gibi farklı eğitim 

öğretim tekniklerinden yararlanılacaktır. 

f) Programdan hedeflenen kazanımların gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan araç ve 

gereçler (ses sistemi, kayıt sistemi, görsel araçlar vb.) imkânlar ölçüsünde sınıflarda 

bulundurulacaktır. 

g) Haftalık ders programı yapılırken Talim ve Dini Mûsikî dersleri aynı günde yer almayacak 

şekilde planlanacaktır. 



h) Programın ders ve krediler tablosunda yaz döneminde haftalık 4 saat olan Alternatif III, iki 

farklı günde uygulanacaktır. 

Program Ek:3’de gönderilmiştir. 

1.3.4. Hafızlık Tekrar Programı 

 

Bu program büyük bir emekle elde edilmiş hafızlığın zayi olmasına engel olmak, 

hafızlığını tamamlayıp da ezberi yeterli düzeyde sağlam olmayan öğrencilerin hafızlığını 

pekiştirmesini amaçlamaktadır. 

1.3.4.1. Ders Açma İşlemleri 

 

Program 2021-2022 Yılı Hafızlık eğitim programları takvimine göre; 2. ve 3. dönem de 

uygulanacak ve kayıt tarihleri haricinde ders açma işlemi yapılamayacaktır. 

a) Programa Hafızlık Belgesine sahip olan öğrenciler kayıt yapılabilecektir. 

b) Program, haftada beş gün olmak üzere toplam 18 saat olarak uygulanır. 

c) Programın uygulanmasında “dersler ve kredileri tablosu” esas alınır. 

d) Programa aynı öğrenci en fazla iki dönem kayıt olabilecektir. 

Program ve detaylı bilgilendirme Ek:4’de gönderilmiştir. 

 

1.3.5. Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programı 

 

Bu program, öğrencilerimizin; Kur’an’ın anlaşılmasında önemli rol oynayan Arapça 

eğitiminin gerektirdiği dil bilgisi olan dinleme-konuşma, okuma-anlama ve yazma gibi alanların 

tamamında temel düzeyde bilgi ve becerilere sahibi olmalarını, öğrendiklerini günlük hayatta 

uygulayabilmelerini, Kur’an-ı Kerim’in anlam dünyasına vakıf olmalarına katkı sağlamayı, 

Kur’an kurslarında yürütülmekte olan yaygın din eğitimi hizmetlerini daha etkin ve kalıcı hale 

getirmeyi hedeflemektedir. 

Programın kayıt ve dönem tarihlerini, uygulama esaslarını içeren detaylı bilgilendirme 

Başkanlığımızca ayrıca gönderilecektir. 

1.3.6. İslami İlimler Temel Öğretim Programı (Yeni) 

 

Başkanlığımızın insan kaynağını İmam-hatip liseleri ile ilahiyat/İslami İlimler Fakülteleri 

mezunları oluşturmaktadır. Söz konusu mezunların mesleki yeterliklerinde Kur’an- ı Kerim ve 

İslami ilimler önemli bir yere sahiptir. Programla Kur’an kursu öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim’i 

okuma, anlama ve temel İslami ilimlerle ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi 



amaçlanmaktadır. Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programını başarıyla bitirenlere yönelik 

hazırlanan programın pilot olarak uygulanacağı il/iller tespit edildikten sonra kayıt ve dönem 

tarihleri, uygulama esasları hakkında detaylı bilgilendirme Başkanlığımızca ayrıca 

gönderilecektir. 

1.4. Hafızlık Takip Komisyonları 

Yapılan izleme ve değerlendirme çalışmaları başta olmak üzere Hafızlık Tespit Sınavı 

komisyonu başkan ve üyelerinin tespitleri ile eğitimlerde yapılan atölye çalışmalarında ortaya 

çıkan sonuç, Hafızlık Takip Komisyonlarının ya hiç kurulmadığı ya da aktif olarak istenilen 

düzeyde işletilmediği tespit edilmiştir. Bu sebeple komisyonun görevleri ve çalışma usul ve 

esaslarıyla ilgili konuların tekrar hatırlatılmasında yarar görülmüştür. 

Bu çerçevede; 

Hafızlık Eğitim Programının etkin, verimli ve sistemli bir şekilde sürdürülebilmesi için 

mevzuatça kurulması öngörülen Hafızlık Takip Komisyonunun yine “Diyanet İşleri 

Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları 

Yönergesi” çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine 

getirecektir. 

a) Hafızlık Takip Komisyonları müftülüklerce düzenlenecek olan program çerçevesinde her 

dönem an az bir defa Kur’an kurslarına giderek öğrencilerin takibini gerçekleştirecektir. 

b) Hafızlık Takip Komisyonları, hafızlığın bütün süreçlerinde öğrencilere, öğreticilere ve 

gerektiğinde velilere din hizmetlerinde hafızlığın önemiyle alakalı gerekli motivasyonda 

bulunarak, öğrencilerin ruh ikliminde ve gönül dünyalarında istikbale dair umut vaat eden 

bir vizyon ve tasavvur oluşturma konusunda rehberlikte bulunmalıdır. Böylece 

öğrencilerin zihinlerinde hafızlığın öneminin daima canlı tutulması sağlanmış olacaktır. 

c) Yeni hazırlanan Hafızlık Eğitim Programında bir sonraki döneme geçiş için bir önceki 

dönemin kazanımlarına uygun olarak tamamlanması esas olduğundan, yeni döneme 

geçecek öğrencilerin tespitinin doğru bir şekilde yapılması, dönem ortasında kayıt 

yapılacak öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesini tespit ederek en uygun (varsa) döneme 

kaydının yapılması sağlanacaktır. 

d) Bir önceki ölçme ve değerlendirmede tespit edilen eksikliklerin daha sonraki dönemlerde 

giderilip giderilmediği kontrol edilmeli, süreklilik arz eden hataların düzeltilmemesi 

durumunda öğrenci ve öğretici için mevcut program dışında alternatif eğitim programlarına 

teklifi yapılacaktır. 

e) Hafızlık Takip Komisyonlarınca hafızlık eğitimine uygun olmayan kurslar tespit edilerek 

raporlanacak ve söz konusu kurslar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. 

f) DİBBYS/EHYS programına entegre edilen Hafızlık Ezber Takip Sisteminde açılacak olan 

bir modül üzerinden Hafızlık Takip Komisyonlarının izleme ve değerlendirmeleri dijital 



ortamda yapılması sağlanacaktır. (Bu modülün kullanıma açılması ile ilgili duyuru daha 

sonra müftülüklere gönderilecektir.) 

 

1.5. Hafızlık Ezber Takip Sistemi (HETS) 

 

Gelişen ve değişen dünyada çağın gerektirdiği olumlu her türlü materyali kullanarak 

hafızlık eğitimindeki verimliliği arttırmaya, güncel kalmaya her zaman özen gösteren 

Başkanlığımız, Hafızlık eğitimi programlarında kayıtlı öğrencilerin ezberlerini takip etmek 

üzere “Hafızlık Ezber Takip Sistemi (HETS)” hazırlamış ve pilot uygulaması başarıyla 

tamamlanmıştır. Hafızlık başlama tarihinden itibaren her öğrencinin günlük ders girişlerinin 

yapılacağı bu uygulama aynı zamanda her öğrenciye ait dijital bir hafıza oluşturmayı da 

amaçlamaktadır. 

Hafızlık Ezber Takip Sistemi (HETS) ile ilgili detaylı açıklamanın yer aldığı “Hafızlık 

Ezber Takip Sistemi Kullanma Kılavuzu” Ek:5’de gönderilmiştir. 

2. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ 

2.1. Çalışma Usul ve Esasları 

 

Müftülük emrinde Kur’an kurslarında psikolojik danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerini 

yürütmek üzere görevlendirilen PDR öğretmenlerinin görevleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an 

Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 25’inci 

maddesinde açıklanmıştır. Ayrıca; PDR öğretmenleri alanlarıyla ilgili hizmetlerini aşağıdaki usul 

ve esaslar çerçevesinde yerine getirecektir. 

I- Kur’an Kurslarında Görevlendirilmesi 

a) PDR öğretmenlerinin görev alanı, öncelikle yatılı hafızlık Kur’an kursları ve 4-6 yaş grubu 

Kur’an kurslarıdır. 

b) PDR öğretmeninin hafızlık eğitimi veren yatılı kurslar ve 4-6 yaş grubu kurslarda 

görevlendirilmeleri; 

• Yatılı öğrenci sayısı 100’ün altında ise 2 (iki) yatılı kursta ve 1 (bir) 4-6 yaş grubu 

kursta, 

• Yatılı öğrenci sayısı 100 ile 300 arası ise 1 (bir) yatılı kursta ve 1 (bir) 4-6 yaş grubu 

kursta, 

• Yatılı öğrenci sayısı 300 ve üzeri ise sadece 1 (bir) yatılı kursta olacak şekilde 

görevlendirilir. 

c) 4-6 yaş grubu Kur’an kursuna yapılacak olan PDR öğretmeninin görevlendirmesi sınıf 

sayısı çok olan kursları önceleyerek gerçekleştirilecektir. 



d) PDR öğretmeninin görevlendirileceği kurslar belirlenirken kurslar arası mesafenin yakın 

olmasına dikkat edilir. 

e)  PDR öğretmenleri, görevlendirildiği kurs ya da kurslarda en az bir eğitim-öğretim yılı 

boyunca görev yapar. İhtiyaç olmadıkça görevlendirildiği kurslarda değişikliğe gidilmez. 

f) PDR öğretmenleri müftülük büro hizmetlerinde görevlendirilemez. 

g) PDR öğretmenlerinin görevlendirildiği kurslarda psikolojik danışmanlık faaliyetlerini rahat 

bir şekilde yapabilecekleri çalışma odasının/rehberlik servisinin oluşturulması ve 

bilgisayar, yazıcı gibi araç gereçlerin tedarik edilmesi sağlanır. Kadın PDR öğretmenleri 

kız Kur’an kurslarında, erkek PDR öğretmenleri ise erkek Kur’an kurslarında 

görevlendirilir. 

 

II- Çalışma Saatleri ve İzinler 

a) PDR öğretmenleri, müftülük tarafından onaylanan yıllık program çerçevesinde haftada 5 

gün olmak üzere 15 saat maaş karşılığı, 8 saate kadar ek ders karşılığı çalışır. 

b) PDR öğretmenleri Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar 

ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 35 inci maddesine göre izin kullanır. 

 

III- Ders ve Ek Ders Saatleri 

 

PDR öğretmeni maaş karşılığı 15 saat çalışır. 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Diyanet 

İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine 

İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinin 2. fıkrasında “Başkanlık personeli ile diğer 

kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate kadar ek ders, ders görevi verilebilir” ifadesi yer 

almaktadır. Söz konusu karar gereğince PDR öğretmenine haftada 8 saate kadar ek ders ücreti 

tahakkuk ettirilir. Bu itibarla; müftülüklerce, PDR öğretmeninin görev yaptığı kurslarda 

Hafızlık Eğitim Programında yer alan Sosyal Etkinlik ve Rehberlik dersine girmesi 

sağlanmalı ve kendisine haftada 8 saate kadar ek ders ücreti tahakkuk ettirilebilir. 

1. Çerçeve Program 

 

2020-2021 eğitim öğretim yılı hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarına yönelik rehberlik 

hizmetleri programı Ek:6’da belirtilmiştir. 

 

 

 

3. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ 

 



a) Kadrolu ve sözleşmeli öğreticiler maaş karşılığı ders görevi ve zorunlu ek ders görevlerini 

tamamlamadan geçici öğretici görevlendirme yoluna gidilmeyecektir. 

b) 2021-2022 Eğitim öğretim yılında görevlendirmeler İKYS üzerinden belirlenen kotayı 

aşmayacak şekilde yapılacaktır. Söz konusu kontenjan tablosu Ek:7’de belirtilmiştir. 

c) Kadrolu ve sözleşmeli öğreticilerin, kadrosunun bulunduğu kursta maaş karşılığı ders 

görevi ile zorunlu ek ders görevlerini tamamlayamaması durumunda birim içerisinde 

ihtiyaç bulunan diğer kurslarda tamamlayacaktır. 

d) Kur’an kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri, İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü’nce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim 

Sistemi) programı üzerinden yapılacaktır. 

e) Geçici öğreticiler, İKYS programı üzerindeki işlemleri onaylanmadan fiili olarak göreve 

başlatılmayacaktır. 

 

4. DİBBYS/EHYS (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ

YÖNETİM SİSTEMİ/EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ) 

a) Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleriyle ilgili tüm iş ve işlemler 

https://dibbys.diyanet.gov.tr adresli program üzerinden DİBBYS/EHYS aracılığıyla 

yürütülecektir. 

b) DİBBYS/EHYS üzerinden resmi olarak açılmayan dersler için öğreticilere ek ders ücreti 

ödenmeyecektir. 

c) Tahakkuk bildirim tarihleri 1-31 olan personel her ayın son günü ve takip eden ayın 1. ve 

2. günlerinde, 15-14 olan personel ise 14’ünden itibaren 3 gün içerisinde işlemlerini 

gerçekleştirecektir. Geçerli mazeretleri sebebiyle belirtilen süre içerisinde tahakkuk 

beyanını doldurmayan personelin tahakkuk beyan girişleri DİBBYS/EHYS il/ilçe 

yetkilerince açılabilecektir. Tahakkuk girişlerini zamanında yapmayan personeller 

hakkında 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca gerekli işlem yapılacaktır. 

d) DİBBYS/EHYS’ den yapılan duyurular resmi yazı niteliğinde olup söz konusu sistem 

üzerinden yapılan duyurular için ayrıca müftülüklere yazı gönderilmeyecektir. 

e) DİBBYS/EHYS üzerinden öğretici ve ders tanımlama işlemlerinden önce öğrencilerin 

kursa kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. Buna göre; A, B ve C grubu Kur’an kurslarında 

kurs yöneticisi tarafından öğrenciler sisteme kayıt edilecektir. Sistem üzerinden kayıt 

işlemlerinin tamamlanmasından sonra yönetici veya müftülük tarafından görevlendirilen 

personel ders ve öğretici tanımlama sayfasından ders açarak öğreticileri tanımlayacak ve 

öğrencileri sistem üzerinde açılan derse aktaracaktır. 

f) Başkanlığımızca ihtiyaç duyulması halinde bazı bilgi ve istatistiki çalışmaların 

DİBBYS/EHYS Proje faaliyet sayfasında oluşturulacak alana istenilen tarih aralıklarında 



eksiksiz bir şekilde girilmesi sağlanacaktır. 

 

5. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR 

a) Kur’an kursu öğrenci ve öğreticilerinin Hafızlık eğitimi faaliyetleriyle ilgili tespit, teklif, 

sorun ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan “Bize Yazın” 

afişleri müftülüklerce Kur’an kurslarının uygun görülen yerlerine asılacaktır. 

b) Rehberlik ve denetim yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini 

ölçmek amacıyla müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından 

eğitim öğretim yılında bir kurs en az üç defa denetlenecektir. Rehberlik ve denetim 

faaliyetlerinin yapıldığı tarih ve saatler ile kursa ait bilgiler DİBBYS/EHYS’ ye kurs 

denetim formu sayfasından girilecektir. 

 

6. PROTOKOLLER 

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle, gençlerin beden ve ruh sağlıklarına, manevi 

gelişimlerine katkıda bulunmak, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda, yurtlarda, spor 

tesislerinde, kamplarda ve gençlik merkezlerinde Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 

görevli personelin, moral, motivasyon ve manevi rehberlik sağlaması, din ve değerler eğitimi 

vermesi, din hizmeti sunması amacıyla Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 

26.02.2015 tarihinde imzalanan protokol kapsamında; özellikle yatılı eğitim veren kurslarımızda 

kalan öğrencilerimizin sosyal etkinlik ve rehberlik derslerinde il ve ilçedeki spor tesislerinden 

istifade etmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

 

7. PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA 

YÖNELİK FAALİYETLER 

a) Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı 

geliştirmek amacıyla her kursta kitaplık/kütüphane oluşturulacaktır. 

Kitaplıkta/kütüphanede öncelikle Başkanlığımız yayınlarına yer verilecektir. Ayrıca 

müftülük tarafından uygun görülen eserler de kitaplık/kütüphanede yer alabilecektir. 

b) Başkanlığımızca ihtiyaç sahibi kimselerin varlığına dikkat çekmek, Kur’an kursu 

öğrencileri ve öğreticilerinin yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla 

08.08.2013 tarihli ve 732 sayılı onayla “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Olsun Projesi” 

gereği, İl Eğitim Kurulu/İlçe Eğitim Komisyonları marifetiyle müftülükler, ihtiyaç sahibi 

yetimleri ve ilgili çalışmaya destek verecek kursları belirleyip yardımların yetimlere 

ulaşmasını sağlayacaktır. 

c) Covid-19 salgını sebebiyle yaşanılan maddi sıkıntıları hafifletebilmek, Kur’an kursu 

öğrencileri ve öğreticilerinin yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla 



Türkiye Diyanet Vakfı ile müşterek çalışmalar yürütülecektir. 

d) “Her Ay Bir Konu Bir Konuk” projesine 08.01.2015 tarihli ve 527 sayılı yazıdaki ilke ve 

esaslar doğrultusunda devam edilecektir. Yapılan faaliyetler DİBBYS/EHYS sistemi 

üzerinden ilgili bölüme işlenecektir. (Covid-19 salgını sürecinde bu faaliyet internet ve 

bilişim imkanları vasıtasıyla çevrimiçi olarak yapılacaktır.) 

e) Kur’an kursu öğreticisi, öğrencisi ve velilerin katılımıyla Yeşilay İl Müdürlükleri veya İl 

Sağlık Müdürlükleriyle işbirliği halinde sigara, içki ve madde bağımlılığı gibi zararlı 

alışkanlıklar konusunda seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Bu konuların dini boyutu 

ise müftülüğün belirleyeceği bir personel tarafından anlatılacaktır. Seminerlerde 

Başkanlığımız PDR öğretmenlerine de görev verilebilecektir. (Covid-19 salgını sürecinde 

bu faaliyet internet ve bilişim imkanları vasıtasıyla çevrimiçi olarak yapılacaktır.) 

f) Kurslarda deprem, sel vb. doğal afEKetler ile yangın gibi olaylara yönelik tedbirler alınacak 

ve müftülüklerce söz konusu felaketlere yönelik tatbikatların yapılması sağlanacaktır. 

(Covid -19 salgını sürecinde bu tatbikatlar yapılmayacaktır.) 

 

Kur’an kurslarında özveri ile çalışan Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülük 

personelimize teşekkür eder, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz. 

 

         T.C. 

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

  Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

  (Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı) 
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