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GENEL ESASLAR

1- Başkanlığımızca,  hafızlık  eğitimi  verilen  Kur’an  kursları  için  gönderilen/gönderilecek  talimatların

uygulanması hususunda Müftülüklerce gerekli hassasiyet gösterilecektir.

2- 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 14.06.2021 tarih ve 1339591 sayılı

onay ile hazırlanan “Hafızlık Eğitim Programı” en fazla 9 dönem olarak düzenlenmiştir.

3- Öğrenci kayıtları DİBBYS/EHYS üzerinden kurs yöneticisi  tarafından yapılacaktır.  Kayıtlar tamamlandıktan

sonra  ders  ve  öğretici  tanımlama işlemleri  yapılarak  hafızlık  takip  komisyonunun onayından sonra  kurs

yöneticisi tarafından müftülüğün onayına gönderilecektir.

4- Kur’an kurslarında adı geçen yönerge gereği bulundurulması gereken defterler Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)

Yayın Matbaacılık Ostim Şubesi’nden müftülükler tarafından temin edilecektir.

5- Başkanlığımıza  bağlı  Kur’an  kurslarında,  eğitim-öğretim  faaliyeti  karşılığında  öğrencilerden  ücret  talep

edilmeyecektir. Ancak, Kur’an kursunun yatılı olması ya da gündüzlü olup gün içerisinde öğrencilere yemek

servisi yapılması durumunda; adı geçen yönergenin 51/c maddesi gereği  il müftüsünün başkanlığındaki “İl

Eğitim Kurulu” tarafından giderler tespit edilerek belgelendirilmek suretiyle öğrenciden yeme, içme ve/veya

yatak  ücreti  Kur’an  kursu  yöneticilerince  talep  edilebilecektir.  Söz  konusu  ücreti  karşılayamayacak

öğrencilerin giderleri mahalli imkânlarla (vakıf, dernek) karşılanacaktır.

6- Psikolojik  Danışmanlık  ve  Rehberlik öğretmenlerince  yürütülen  rehberlik  faaliyetleri  kapsamında  ihtiyaç

duyulan araç, gereç ve materyallerle ilgili harcamalar, Kur’an kursu yöneticisiyle işbirliği yapılarak mahalli

imkânlarla (vakıf veya dernek) karşılanacaktır.

7- 26.07.2014  tarihli  ve  29072  sayılı  Millî  Eğitim  Bakanlığı  Okul  Öncesi  Eğitim  ve  İlköğretim  Kurumları

Yönetmeliği  32. Maddesi gereği  (E:RG-25/6/2015-29397) İmam-Hatip Ortaokulu/Ortaokul 5’inci,  6’ncı ve

7’nci sınıftaki öğrenciler, velisinin yazılı başvurusu ile Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu kurslardan

birinde hafızlık eğitimine devam etmek şartıyla eğitim-öğretime bir (1) yıl ara verebilecektir.

8- Kur’an kurslarında gündüzlü veya yatılı olarak hafızlığa devam eden öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal

gelişimleri dikkate alınacaktır.

Buna göre;

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

düzenlenmesi,

 Ortaokul  ve  lise  çağındaki  öğrencilerin  imkânlar ölçüsünde ayrı binalarda veya farklı katlarda

kalmalarının sağlanması, mümkün olmadığı durumlarda ise sınıf ve yatakhanelerinin mutlaka ayrılması,

 Yatakhanelerde aynı odada kalacak öğrencilerin aralarındaki yaş farkının 2’yi geçmemesine dikkat

edilmesi,

 Öğrencilerin  dinlenme,  beslenme  ve  ders  çalışma  süreçlerine  rehberlik  ve  örneklik  etmek

amacıyla, nöbetlerin öncelikle kadrolu ve sözleşmeli öğreticiler tarafından tutulması,

sağlanacaktır.

9- Kur’an kursu yöneticisi, öğrencilerin Hafızlık Tespit Sınav başvurusunu yaparken Hafızlık belgesinde yazacak

olan  öğretici  ismini  seçebilecektir.  Hafızlık  belgesi  basıldıktan  sonra  belge  üzerindeki  öğretici  isminde

herhangi  bir  değişiklik  yapılmayacak  olup  farklı  bir  sebeple  dahi  olsa  yeniden  belge  basım  işlemi

gerçekleştirilmeyecektir.

10- Yatılı Kur’an kurslarında görev yapan öğreticiler (4-6 yaş programında görev yapanlar hariç) saat 15:00’e

kadar kurstan ayrılamazlar.  Ancak gece nöbet görevi bulunan öğreticiler ertesi gün bu uygulamadan muaf

tutulur.

11- Hafızlık belgesi alan öğrenciler için “Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri  Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim

Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber yürütülen “İlahiyat Odaklı

Hafızlık Projesi” ne dair bilgilendirmeler öğrencilere zamanında duyurulacaktır.

12- Hafız ya da Kur’an kurslarında eğitim almış, Kur’an kursu öğrencilerine rol model olabilecek farklı mesleki

3



alanlarda görev yapan kişilerin katılımıyla konferanslar veya söyleşiler düzenlenebilecektir.

13- Müftülükler 2022 yılı yaz Kur’an kurslarında görev yapan öğreticilerle iletişime geçip hafızlık eğitimi alanında

bilgilendirmeler yapılarak başarılı öğrencilerin Hafızlık eğitimine yönlendirmesi sağlanacaktır.

14- Başkanlığımızca 2022-2023 eğitim öğretim yılında Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı bünyesinde uygulanacak

programların Dönem ve Kayıt tarihleri ilgili eğitim programı başlığı altında belirtilen tablo dikkate alınarak

uygulanacaktır.

 A. 1. Hafızlık Eğitim Programı 

 A.1.1.Hafızlık Eğitim Programı

Hafızlık  Eğitim  Programı,  “Hazırlık”  ve  “Ezber”  olmak  üzere  iki  bölümden  oluşmaktadır.  Hafızlık

eğitimi  almak  isteyen  öğrenciler  ilk  olarak  hazırlık  bölümüne  kaydedilir.  Hazırlık  dönemini  başarıyla

tamamlayan  öğrenciler  Hafızlık  Takip  Komisyonu onayı  ile  ezber  bölümüne  kaydedilir.  Haziran  ayı  ile

başlayan programın her dönemi bir önceki dönemin devamı niteliğindedir.

A.1.1.1. Ders Açma İşlemleri

a) 2022-2023 eğitim öğretim yılı hafızlık eğitim programı aşağıda belirtilen tablodaki takvime göre

uygulanacaktır. 

Dönemler Açıklama

Kayıt

Başlama

Tarihi

Dönem

Başlama

Tarihi

Kayıt Bitiş

Tarihi

Dönem Bitiş

Tarihi

1. Dönem   (10 Hafta)

2 Haftalık Tatil Dahil

1. - 4. - 7. Dönemler

Açılabilir

13.06.2022 20.06.2022 27.06.2022 11.09.2022

2. Dönem    (20 Hafta)
2. - 5. - 8. Dönemler

Açılabilir
05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 29.01.2023

Ara Tatil 30.01.2023    –    05.02.2023

3. Dönem (19 Hafta )
3. - 6. - 9. Dönemler

Açılabilir
30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023 18.06.2023

A.1.1.2.Programın Uygulanacağı Sınıf ve Öğrenci Seçimi

a) Programda yer alan her döneme ait  dersler en az  8 öğrenci  ile  açılacaktır.  Ancak 9 dönem

devam edecek olan program çerçevesinde dönemsel olarak öğrenci eksilmeleri göz önünde bulundurularak

ders açma sırasında öğrenci sayılarının yüksek tutulmasına dikkat edilecektir.

b) Her  öğrencinin  kayıtlı  olduğu  dönemin  kazanımlarını  elde  etmesi  sağlanacaktır.  Toplam  9

dönem olarak uygulanmakta olan Hafızlık  Eğitim Programının her dönemi, bir önceki dönemin devamı

niteliğinde olması sebebiyle öğrencinin       bir         önceki         döneme         kaydı yapılmayacaktır.   (Örnek; 3.  Dönemi

bitiren bir öğrenci 1. veya 2. Döneme kaydedilemeyecektir.) Hazırlık bölümüne kaydı yapılması gereken

öğrencinin  ezber  bölümüne,  ezber  bölümünde  yer  alan  öğrencinin  hazırlık  bölümüne  kaydı

yapılmayacaktır.

c)  “Dönem ve Kayıt Tarihleri” tablosuna dikkat edilerek, öğrencinin 1. dönemden itibaren eğitime

başlatılması esastır. Ancak ara dönemlerde kayıt olmaya gelen öğrenciler; 

 Daha önce hiç kaydı olmayanlar, Hazırlık bölümüne,
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 Daha önce Hazırlık bölümünü tamamlamış olanlar, Ezber bölümüne kaydedilecektir.

 İlk defa kayıt için gelen öğrencilerden;

o  Yaz Kur’an kursu eğitimi alanlar Hazırlık 1. Dönem hakkından feragat ederek 2.

Döneme,

o 1. ve 2. Dönemde Hazırlık bölümüne kayıt olmadan 3. Döneme gelen öğrenciler

ise  1.  ve  2.  Dönem  haklarından  feragat  etmiş  sayılarak  3.  Döneme  kayıtları

yapılabilir. 

d) Hazırlık  bölümünde eğitim gören öğrencilerin  hafızlık  eğitimine başlayabilmeleri  için  Hafızlık

Takip Komisyonu onayından geçmeleri zorunludur. Hafızlık Takip Komisyonu onayından geçmeyen hiçbir

öğrenci  Hafızlık  Eğitimine  başlatılmayacaktır.  Söz  konusu  öğrenciler  28.06.2022  tarihinden  sonra

durumlarına  göre  Hafızlık  Takip  Komisyonu  tarafından  “Hafızlık  Başlama  Tarihi”  verilerek  hafızlığa

başlatılabilecektir. Bu durumdaki öğrencilerin Hafızlık Ezber Takip Sistemine (HETS) veri girişleri öğreticileri

tarafından  yapılacaktır.  Hazırlık  bölümünde  hafızlık  eğitimine  başlayan  öğrenciler  “Ezber  bölümü”ne

geçmedikleri için herhangi bir dönem kaybı olmayacaktır. 

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

A.1.1.3. Görevlendirilecek Öğreticiler

a) Hafızlık  Eğitim  Programında  öncelikle  Kadrolu/Sözleşmeli  Kur’an  kursu  öğreticilerinin  ders

açması  esastır.  İhtiyaç  duyulması  halinde  “Geçici  Öğretici“  görevlendirilmesi  yapılabilir.  Erkek  Kur’an

kurslarında  Kadrolu/Sözleşmeli  Kur’an  kursu  öğreticilerinin  sayısal  olarak  yetersiz  kaldığı  durumlarda,

müftülükçe  uygun  görülen  Kadrolu/Sözleşmeli/Vekil  İmam  Hatip-Müezzin  Kayyım  unvanında  görevli

personel veya Geçici Öğretici görevlendirmesi yapılabilir.

b) Programda Kur’an-ı  Kerim derslerinde hafız öğreticilere görev verilmesi  esastır.  Ancak, hafız

öğretici bulunamaması durumunda Hazırlık bölümünde hafız olmayan öğreticiler de görev alabileceklerdir.

c) Eğitim  Programında  yer  alan  Dini  Bilgiler  derslerine  imkânlar  dâhilinde  vaizlerin  girmesi

sağlanacaktır.  Bu  derslere  sınıf  öğreticilerinin  girmesi  durumunda  ise  farklı  sınıfların  öğreticileri  derse

girecek şekilde planlaması yapılacaktır.

d) Rehberlik  dersine  PDR  öğretmeninin  girmesi  esastır.  PDR  öğretmeninin  bulunmaması

durumunda Rehberlik 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.

e) Hafızlık  Eğitim  Programı  haftalık  30  saat  olarak  belirlenmiştir.  Ancak  okullu  hafızlık  projesi

uygulayan Kurslardaki/Sınıflardaki öğreticiler; 

1. 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. 

2. Bu derslere görevlendirilen Kur’an kursu öğreticileri,  görevlendirildiği ders saati kadar

DİBBYS/EHYS üzerinden ders eksiltmesi yapacaklardır.

A.1.1.4. Programın Etkin ve Verimli Yürütülmesiyle İlgili Diğer Hususlar 

a) Hafızlık Eğitimi Destek Programı uygulayan Kur’an kurslarında ihtiyaç odaklı Temel Öğretim 12  

saatlik program açılamayacaktır. Ancak Hafızlık Eğitimi Destek Programı açılmayan Kur’an kurslarında ise

ihtiyaç odaklı Temel Öğretim 12 saatlik programı açılabilecektir.

b) Hafızlık Takip Komisyonu kararı neticesinde Hafızlık Eğitim Programı Hazırlık bölümünden ayrılan

öğrenciler  istemeleri  halinde  Yaygın  Din  Eğitimi  Daire  Başkanlığı  bünyesindeki  alternatif  programlara

kaydedilebilecektir.  Ancak  Hafızlık  Eğitim  Programı  Ezber bölümünden  ayrılan  öğrencilerin  Yaygın  Din
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Eğitimi  Daire  Başkanlığı  bünyesindeki  İhtiyaç  Odaklı  Temel  Öğretim  (18/12)  programlarına  kaydı

yapılamayacaktır.

A.1.2.  Hafızlık Eğitimi Destek Programı

Hafızlık  Eğitim Programında eğitim gören öğrencilerin,  gün içerisinde okumuş oldukları  derslerin

tekrarı  ve  öğretici  rehberliğinde  bir  sonraki  gün  okuyacakları  dersleri  hazırlamaları  amacıyla

oluşturulmuştur. 

Hafızlık Eğitimi Destek Programı açılış şartlarını taşıyan tüm Kur’an kurslarında uygulanması esastır.

Açılış şartlarını taşıdığı halde bu programı uygulamayan Kur’an kursları farklı kurum ve kuruluşlar üzerinden

(Özel Vakıf/Dernek) personel çalıştırılmayacaktır.

A.1.2.1. Ders Açma İşlemleri

a)  Program, Hafızlık Eğitim Programı dönem ve kayıt tarihleri dikkate alınarak aktif eğitim veren ve en

az iki  Hafızlık  dersi  bulunan Kur’an kurslarında, hafta içi  5  gün üzerinden  13:00-22:00 saatleri  arasında

uygulanır.

b) Öğretici tarafından Alternatif-1 programı günde iki kez (Günlük toplam 6 saat) veya Alternatif-2

programı günde üç kez (Günlük toplam 6 saat) açılır.  (Alternatif 1 programı için aynı kursta Hafızlık Eğitim

Programına devam eden iki sınıf birleştirilip aynı öğrenciler üzerinden söz konusu program farklı saatlerde

iki kez açılır. Alternatif 2 programı ise aynı kursta Hafızlık Eğitim Programına devam eden üç sınıf birleştirilip

aynı öğrenciler üzerinden söz konusu program farklı saatlerde üç kez açılır.)

               A.1.2.2. Programın Uygulanacağı Sınıf ve Öğrenci Seçimi

a)    Hafızlık Eğitimi Destek Programına, Hafızlık Eğitim Programında aktif olarak eğitime devam eden

öğrenciler kaydedilir.

b) Program Alternatif-1  (haftalık  30 saat)  ve  Alternatif-2  (haftalık  30 saat)  olarak iki  farklı  şekilde

yürütülebilir.

c)  Aynı öğrenci Alternatif-1 programına her dönem iki kez kaydedilir.

d) Aynı öğrenci Alternatif-2 programına her dönem üç kez kaydedilir.

A.1.2.3.  Görevlendirilecek Öğreticiler

a)  Hafızlık Eğitimi Destek Programı Ek-1’de gönderilen kontenjan listesi dikkate alınarak sadece geçici

öğreticiler  tarafından  açılabilir.  Kadrolu/sözleşmeli  Kur’an  kursu  öğreticileri  ders  açamaz.  Ancak  ihtiyaç

duyulması halinde erkek Kur’an kurslarında kadrolu/sözleşmeli/vekil imam hatip-müezzin kayyım unvanında

görevli personel ders açabilir.

b)Hafızlık Eğitimi Destek Programında ders açan öğretici tüm derslere kendisi girer.

c)   Hafızlık Eğitimi Destek Programında görev alacak geçici öğreticilerde aşağıdaki şartlar aranır.

   En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak.

 Başkanlıkça verilmiş Hafızlık Belgesine sahip olmak.

 İnsan Kaynakları  Genel  Müdürlüğünce belirlenen gerekli  şartları  taşımak  (Atama II  Daire

Başkanlığı tarafından geçici öğretici statüsünde (İKYS)’de onay verilmiş olmak.)

A.1.2.4. Programın Etkin ve Verimli Yürütülmesiyle İlgili Diğer Hususlar

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

önünde bulundurulur.

b) Programı  açan  geçici  öğretici,  Hafızlık  Eğitim  Programı  öğreticisine  bağlı  kalarak  koordineli  bir

şekilde hareket eder.

c)    Öğrenciler günlük derslerini Hafızlık Eğitim Programındaki kayıtlı öğreticisine okur.

d) Hafızlık  Takip  Komisyonları  yapmış  oldukları  izleme  ve  değerlendirme  çalışmalarında,  Hafızlık

Eğitimi Destek Programının işleyiş ve değerlendirmesini de yapıp raporlaştırır.
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e)  Hafızlık Takip Komisyonları yapmış oldukları izleme ve değerlendirmeler sonucunda Hafızlık Eğitimi

Destek  Programında  görev  alan  öğreticinin  başarısız  olduğunu  tespit  etmesi  halinde,  geçici öğreticinin

görevinin  sonlandırılması  yönünde  ilgili  müftülüğe  teklifini  yapar  ve  müftülükçe  öğreticinin

görevlendirilmesine son verilir.

f) Program Başkanlığımızın İnternet sayfasından temin edilecektir.

A.1.3. Hafızlık Eğitimi Kursları Dini Musiki Programı

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.

A.1.3.1. Ders Açma İşlemleri

a) 2022-2023 yılı  Hafızlık  Eğitim  Programları  takvimine göre;  1.  dönem Alternatif-III,  2.  dönem

Alternatif-II,  3.  dönem Alternatif-I  Programı uygulanacak ve aşağıdaki  tabloda belirtilen kayıt  tarihleri

haricinde ders açma işlemi yapılamayacaktır.

Dönemler Açıklama
Kayıt Başlama

Tarihi

Dönem

Başlama Tarihi

Kayıt Bitiş

Tarihi

Dönem Bitiş

Tarihi

1. Dönem  (9 Hafta)

2 Hafta Yaz Tatil

Dahil

Alternatif-III

13.06.2022 20.06.2022 27.06.2022 04.09.2022

2. Dönem  (20 Hafta) Alternatif-II 05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 29.01.2023

Ara Tatil 30.01.2023    –    05.02.2023

3. Dönem (17 Hafta ) Alternatif-I 30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023 04.06.2023

b) Program 2022-2023 yılı hafızlık eğitim programı takvimine göre başlayacak olup kendi programı

çerçevesinde sonlanacaktır.

A.1.3.2. Programın Uygulanacağı Sınıf ve Öğrenci Seçimi

a) Hafızlık  Eğitim  ve  Hafızlık  Tekrar  programlarına  kayıtlı  olan  öğrenciler  bu  programa  kayıt

edilebilecektir.

b) Sınıflar en az 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.

A.1.3.3. Görevlendirilecek Öğreticiler

Programa, musiki alanında uzman ve müftülükçe ders işlemesi uygun görülenler (kurum içi-kurum

dışı) görevlendirilecektir. Buna göre; müftülükçe ders işlemesi uygun görülenler arasından öncelik sırasına

göre;

a) Dini  Yüksek  İhtisas/Eğitim  Merkezi  Müdürlüklerinde  Müdür,  Eğitim  Görevlisi  ve  Öğretmen
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kadrolarında görev yapanlar,

b) Kıraat (Aşere-i Takrib),

c) Tashih-i Huruf Rehber Öğretici,

d) Tashih-i Huruf/ Hüsn-i Tilavet

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.

A.1.3.4. Programın Etkin ve Verimli Yürütülmesiyle İlgili Diğer Hususlar

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

önünde bulundurulacaktır.

b) Programda yer alan ders ve konuların uygulamalı olarak işlenmesine öncelik verilecektir.

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

tekniklerinden yararlanılabilecektir.

d) Programdan hedeflenen kazanımların gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan araç ve gereçler (ses

sistemi, kayıt sistemi, görsel araçlar vb.) imkânlar ölçüsünde sınıflarda bulundurulacaktır.

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

planlanacaktır. 

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

günde uygulanacaktır.

f) Program Başkanlığımızın İnternet sayfasından temin edilebilir.

A.1.4. Hafızlık Eğitimi Kursları Talim Programı

   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.

A.1.4.1. Ders Açma İşlemleri

b) 2022-2023  yılı  hafızlık  eğitim programları  takvimine  göre;  1.  dönem Alternatif  III,  2.  dönem

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

haricinde ders açma işlemi yapılamayacaktır.

Dönemler Açıklama
Kayıt Başlama

Tarihi

Dönem

Başlama Tarihi

Kayıt Bitiş

Tarihi

Dönem Bitiş

Tarihi

1. Dönem

(9 Hafta)

2 Hafta Tatil Dahil

Alternatif-III
13.06.2022 20.06.2022 27.06.2022 04.09.2022

2. Dönem  (20 Hafta) Alternatif-II 05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 29.01.2023

Ara Tatil
30.01.2023    –    05.02.2023

3. Dönem

(17 Hafta )
Alternatif-I 30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023 04.06.2023
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c) Program 2022-2023 yılı hafızlık eğitim programı takvimine göre başlayacak olup kendi programı

çerçevesinde sonlanacaktır.

A.1.4.2. Programın Uygulanacağı Sınıflar ve Öğrenci Seçimi

a) Hafızlık  Eğitim  ve  Hafızlık  Tekrar  programlarına  kayıtlı  olan  öğrenciler  bu  programa  kayıt

edilebilecektir.

b) Sınıflar en az 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.

A.1.4.3. Görevlendirilecek Öğreticiler

Programa, kıraat alanında yeterliğe sahip ve müftülükçe ders işlemesi uygun görülenler (kurum

içi-kurum dışı)  görevlendirilecektir.  Buna  göre;  Müftülükçe  ders  işlemesi  uygun  görülenler  arasından

öncelik sırasına göre;

a) Dini  Yüksek  İhtisas/Eğitim  Merkezi  Müdürlüklerinde  Müdür,  Eğitim  Görevlisi  ve  Öğretmen

kadrolarında görev yapanlar,

b) Kıraat (Aşere-i Takrib),

c) Tashih-i Huruf Rehber Öğretici,

d) Tashih-i Huruf/Hüsn-i Tilavet

 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.

A.1.4.4. Programın Etkin ve Verimli Yürütülmesiyle 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) Program uygulanırken öğrencilerle birebir ilgilenilecektir.

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

tekniklerinden yararlanılabilecektir.

e) Programdan hedeflenen kazanımların gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan araç ve gereçler

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

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

planlanacaktır.

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

günde uygulanacaktır.

h) Program Başkanlığımızın İnternet sayfasından temin edilecektir.
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                      A.1.5. 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.

A.1.5.1. Ders Açma İşlemleri

a) Program 2022-2023 yılı Hafızlık Eğitim Programları takvimine göre; 2.     ve     3.     dönem  de  

uygulanacak olup kendi programı çerçevesinde sonlanacaktır.  Söz konusu program için aşağıdaki tabloda

belirtilen kayıt tarihleri haricinde ders açma işlemi yapılmayacaktır.

Dönemler Açıklama
Kayıt Başlama

Tarihi

Dönem

Başlama Tarihi

Kayıt Bitiş

Tarihi

Dönem Bitiş

Tarihi

2. Dönem

(17 Hafta)
05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 08.01.2023

Ara Tatil 09.01.2023    –    05.02.2023

3. Dönem

(17 Hafta )
30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023 04.06.2023

A.1.5.2. Programın Uygulanacağı Sınıf ve Öğrenci Seçimi

a) Programa, hafızlık belgesine sahip olan öğrenciler kayıt yapılabilecektir.

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

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

d) Hafızlık Tekrar Programındaki “dersler ve kredileri tablosu” esas alınır.

e) Programa aynı öğrenci en fazla iki dönem (2. ve 3. Dönem) kayıt olabilecektir.

A.1.5.3.  Görevlendirilecek Öğreticiler

  Programa,  müftülükçe  ders  işlemesi  uygun  görülen  kadrolu,  sözleşmeli  ve  geçici  öğreticiler
görevlendirilebilecektir.

A.1.5.4. Programın Etkin ve Verimli Yürütülmesiyle İlgili Diğer Hususlar

a) Program Başkanlığımızın İnternet sayfasından temin edilecektir.

A.1.6. 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 sahip 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.

Kur’an’ı  Anlama  Temel  Öğretim  Programı;  öğrencilerin  örgün  ya  da  açık  öğretime  devam
etmelerine imkân verecek şekilde alternatifli olarak yapılandırılmıştır. 

Alternatif-I, 3 dönem ve 852 krediden; Alternatif-II ise 2 dönem, 1020 krediden oluşmaktadır.
A.1.6.1. Ders Açma İşlemleri

a) Program 2022-2023 eğitim öğretim yılında aşağıdaki dönem ve kayıt tarihleri tablosu dikkate
alınarak uygulanacaktır.
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Dönemler Açıklama
Kayıt Başlama

Tarihi

Dönem

Başlama Tarihi

Kayıt Bitiş

Tarihi

Dönem Bitiş

Tarihi

1. Dönem

(18 Hafta)
Tüm Alternatifler 05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 15.01.2023

Ara Tatil 15.01.2023    –    05.02.2023

2. Dönem

(16 Hafta)
Tüm Alternatifler 30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023 28.05.2023

3. Dönem

(8 Hafta)

Alternatifler-I 22.05.2023 29.05.2023 05.06.2023 30.07.2023

Kurban Bayramı

Tatili
26.06.2023 – 02.07.2023

b) Programı, Alternatif-I ile başlayanlar Alternatif-I ile Alternatif-II ile başlayanlar ise Alternatif-II

ile bitirmeleri esastır.  Eğitim öğretim yılı boyunca Alternatifler arasında geçiş yapılamayacaktır.

c) 2022-2023 eğitim öğretim yılında söz konusu programı açmak isteyen il/ilçeler Başkanlığımızca

gönderilmiş olan Ek-2 formu dolduracak ve söz konusu formlar İl Müftülükleri tarafından tevhid edildikten

sonra  en geç  1 Ağustos 2022 tarihine kadar kurumsal e-posta üzerinden  hafizlikegitimi@diyanet.gov.tr

adresine gönderilecektir.

A.1.6.2.  Programın Uygulanacağı Sınıflar ve Öğrenci Seçimi

a) Programa, Hafızlık Belgesine sahip olan öğrenciler yatılı veya gündüzlü olarak kaydedilebilecektir.

b) Haftada 30 saat, yılda 2 dönem/1020 krediden oluşan Alternatif-II örgün öğretime kayıtlı olmayan

öğrencilere uygulanacaktır.

c) Haftada 18 saat (yaz dönemi 30 saat), yılda 3 dönem / 852 krediden oluşan Alternatif-I örgün

öğretime kayıtlı olan öğrencilere uygulanacaktır.

d) Sınıfların 12 öğrenciyle açılmasına ve 24 öğrenciyi geçmemesine dikkat edilecektir. 

e) Programa öğrenci kayıtları sadece dönem başında yapılabilecektir. 

f) Bu programa kaydedilen öğrenci herhangi bir programa kaydedilemeyecektir.

g) Yatılı olarak kayıt edilen öğrencilerde üst sınır erkeklerde 20, kadınlarda ise 23 yaş olacaktır. 

h) Gündüzlü olarak kaydedilecek öğrencilerde üst sınır erkeklerde 22, kadınlarda 24 yaş olacaktır.

i) Öğrenci seçimleri müftülükler bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından yapılan mülakatlar

ile gerçekleştirilecektir.

j) Programın hedef ve kazanımları hakkında öğrenciler bilgilendirilecektir.

k) Öğrenci seçimi için oluşturulacak olan komisyonlar il/ilçe müftüsü, Kur’an kursu yöneticisi ve alan

uzmanından teşekkül ettirilecektir.

l) Sınıfların  oluşturulmasında  öğrencilerin  Arapça  bilgi  seviyelerinin  birbirine  yakın  olması

gözetilecektir.

m) Öğrenci  seçimlerinde,  hafızlık  takip  komisyonunun  ve  kurs  öğreticisinin  öğrenci  hakkındaki

değerlendirmelerine de başvurulabilecektir.

A.1.6.3. Görevlendirilecek Öğreticiler

a) Programda Arapça öğretimi konusunda yeterliği  olan öğreticiler görevlendirileceklerdir.  Kurs

11

mailto:hafizlikegitimi@diyanet.gov.tr


öğreticilerinin ihtiyacı karşılamaması durumunda aşağıda özellikleri belirtilenler arasından;

b) İhtisas mezunu olanlar, ihtisas mezunu bulunmaması halinde ise Arapça öğretimi konusunda

yeterliği olup Müftülükçe ders işlemesi uygun görülenler.

c) Programın  ders,  konu  ve  kazanımları  dikkate  alınarak  diğer  alan  uzmanları

görevlendirilebilecektir.

d) Öğretici  seçimi  il/ilçe  müftülüklerince,  öncelikle  kadrolu  ve  sözleşmeli  Başkanlık  personeli

arasından, ihtiyaç duyulması halinde İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni veya Üniversitelerdeki

akademik personelden görevlendirme yapılabilecektir.

A.1.6.4. Ölçme ve Değerlendirme

a) Programın uygulandığı kurslarda eğitim sürecinin eş zamanlı yürümesi, öğrencilerin programın

hedef ve kazanımlarından azami ölçüde istifade etmeleri, programla ilgili uygulama birliğinin sağlanması

amacıyla dönem sonu ve yıl sonunda yapılacak sınavlar Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

koordinesinde yapılacaktır.

b) Programın  etkin  ve  verimli  bir  şekilde  yürütülebilmesi  amacıyla  derslere  giren  öğreticiler

tarafından her ay deneme sınavları yapılacaktır. 

c) Sınavlarda eğitim öğretim yılı sonunda not ortalaması 70 puan olan öğrenci başarılı sayılacaktır.

Başkanlıkça  dönem  sonu  ve  yıl  sonunda  yapılacak  sınavların,  Sınav  soru  ve  tutanakları  ilgili  Kur’an

kursunda yönetici tarafından 2 yıl  muhafaza edilecektir.  Sınav notları  yönetici tarafından DİBBYS/EHYS

programına girilecektir. 

d) Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrencilerin zayıf oldukları noktalar tespit edilecek ve

bu eksikliklerin telafisi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

e) Programın sonunda başarılı olan öğrencilere müftülüklerce başarı belgesi verilecektir.

A.1.6.5. Programın Etkin ve Verimli Yürütülmesiyle İlgili Diğer Hususlar

a) Programın yürütülmesinde koordinasyon il/ilçe müftülüğü tarafından sağlanacaktır.

b) İlgili  müftülüklerce  sürece  rehberlik  etmeye  yönelik  izleme  ve  değerlendirme  çalışmaları

gerçekleştirilecektir.

c) Programın  belirlenen  hedef  ve  kazanımları  doğrultusunda  etkin  ve  sistemli  bir  şekilde

yürütülmesi amacıyla kurs yöneticisi “program sorumlusu” olarak belirlenecektir.

d) Programda yer alan temel öğrenme alanları göz önünde bulundurularak birden fazla öğretici

görevlendirilebilecektir.

e) Programda  yer  alan  ders  ve  konuların  teorik  anlatımdan  daha  çok  uygulama  ağırlıklı

işlenmesine özen gösterilecektir

f) Dersler  işlenirken  sarf  ve  nahiv  konularında  ayetlerden  de  örnekler  verilmesine  dikkat

edilecektir.

g) Derslerin  daha  etkin  ve  verimli  geçmesi  için  görsel,  işitsel  ve  yazılı  materyallerden

yararlanılacaktır.

h) Dil  becerilerini  geliştirmesi  amacıyla  temel  düzey  Arapça  kitap,  dergi,  gazete,  karikatür  ve

hikâye gibi materyallerin eğitim ortamında bulunması sağlanacaktır.

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

Pansiyonları  Yönetmeliği’nin  12.  Maddesine  istinaden  sınıf  mevcudu  10’un  altına  düşmesi  halinde

öğreticiye ek ders ücreti ödenmeyecektir.

j) Her  dönem  sonunda  programın  etkin  ve  verimli  uygulanmasına  yönelik  görüş  ve  öneriler

hafizlikegitimi@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.

A.1.7. İslami İlimler Temel Öğretim Programı

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
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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 2021-2022 eğitim öğretim

yılında  pilot  olarak  uygulanan  program,  2022-2023  eğitim  öğretim  yılında  genişletilmiş  pilot  olarak

uygulanmaya devam edilecektir.

A.1.7.1. Ders Açma İşlemleri

a) Program 2022-2023 eğitim öğretim yılında aşağıdaki dönem ve kayıt tarihleri tablosu dikkate

alınarak uygulanacaktır.

Dönemler Açıklama
Kayıt Başlama

Tarihi

Dönem

Başlama Tarihi

Kayıt Bitiş

Tarihi

Dönem Bitiş

Tarihi

1. Dönem

(18 Hafta)
Tüm Alternatifler 05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 15.01.2023

Ara Tatil 15.01.2023    –    05.02.2023

2. Dönem

(16 Hafta)
Tüm Alternatifler 30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023 28.05.2023

3. Dönem

(8 Hafta)

Alternatifler-I 22.05.2023 29.05.2023 05.06.2023 30.07.2023

Kurban Bayramı

Tatili
26.06.2023 – 02.07.2023

b) İslami  İlimler  Temel  Öğretim  Programı;  öğrencilerin  örgün  ya  da  açık  öğretime  devam

etmelerine imkân verecek şekilde alternatifli olarak yapılandırılmıştır.

c) Alternatif-I, 3 dönem ve 852 krediden; Alternatif-II ise 2 dönem, 1020 krediden oluşmaktadır.

d) 2022-2023 eğitim öğretim yılında söz konusu programı açmak isteyen il/ilçeler Başkanlığımızca

gönderilmiş  olan  Ek-2  formu  dolduracak  ve  söz  konusu  formlar  İl  Müftülükleri  tarafından  tevhid

edildikten  sonra   en  geç  1  Ağustos  2022 tarihine  kadar  kurumsal  e-posta  üzerinden

hafizlikegitimi@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.

A.1.7.2. Programın Uygulanacağı Sınıf ve Öğrenci Seçimi

a) Bu programa, Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programını tamamlayan ve başarı  belgesi alan

öğrenciler kayıt edilebilecektir.

b) Haftada  30  saat,  yılda  2  dönem/1020  krediden  oluşan  Alternatif-II  örgün  öğretime kayıtlı

olmayan öğrencilere uygulanacaktır.

c) Haftada 18 saat (yaz dönemi 30 saat), yılda 3 dönem / 852 krediden oluşan Alternatif-I örgün

öğretime kayıtlı olan öğrencilere uygulanacaktır.

d) Örgün  öğretim  okurken  açık  öğretime  geçen  öğrenci  sene  sonunu  tamamladıktan  sonra

Alternatif-II’den devam edebilecektir.

e) Ara dönemlerde alternatifler arası geçiş yapılamayacaktır.

f) Bu programa kaydedilen öğrenci herhangi bir programa kaydedilemeyecektir.

g) Sınıflar en az 12 öğrenciyle açılabilecek, 24 öğrenciye kadar kayıt yapılabilecektir.
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h) Sınıfların oluşturulmasında öğrencilerin hazır bulunuşluk ve yaş seviyelerinin birbirine yakın

olmasına dikkat edilecektir.

A.1.7.3. Görevlendirilecek Öğreticiler

a) Programda  Arapça  öğretimi  ve  İslami  İlimler  konusunda  yeterliği  olan  öğreticiler

görevlendirileceklerdir.  Kurs  öğreticilerinin  ihtiyacı  karşılamaması  durumunda  aşağıda  özellikleri

belirtilenler arasından;

b) İhtisas mezunu olanlar, ihtisas mezunu bulunmaması halinde ise Arapça öğretimi konusunda

yeterliği olup Müftülükçe ders işlemesi uygun görülenler.

c) Programın  ders,  konu  ve  kazanımları  dikkate  alınarak  diğer  alan  uzmanları  da

görevlendirilebilecektir.

d) Öğretici  seçimi  il/ilçe  müftülüklerince,  öncelikle  kadrolu  ve  sözleşmeli  Başkanlık  personeli

arasından,  ihtiyaç  duyulması  halinde  ise  Üniversitelerdeki  akademik  personelden  görevlendirme

yapılabilecektir.

A.1.7.4. Ölçme ve Değerlendirme

a) Programın uygulandığı kurslarda eğitim sürecinin eş zamanlı yürümesi, öğrencilerin programın

hedef ve kazanımlarından azami ölçüde istifade etmeleri, programla ilgili uygulama birliğinin sağlanması

amacıyla dönem sonu ve yıl sonunda yapılacak sınavlar Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

koordinesinde yapılacaktır.

b) Programın  etkin  ve  verimli  bir  şekilde  yürütülebilmesi  amacıyla  derslere  giren  öğreticiler

tarafından her ay deneme sınavları yapılacaktır.

c) Sınavlarda eğitim öğretim yılı sonunda not ortalaması 70 puan olan öğrenci başarılı sayılacaktır.

Başkanlıkça  dönem  sonu  ve  yıl  sonunda  yapılacak  sınavların,  soru  ve  tutanakları  ilgili  Kur’an  kursu

yöneticisi tarafından 2 yıl muhafaza edilecektir. Sınav notları yönetici tarafından DİBBYS/EHYS programına

girilecektir.

d) Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrencilerin zayıf oldukları noktalar tespit edilecek ve

bu eksikliklerin telafisi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

e) Programın sonunda başarılı olan öğrencilere müftülüklerce başarı belgesi verilecektir.

A.1.7.5. Programın Etkin ve Verimli Yürütülmesiyle İlgili Diğer Hususlar

a) Program uygulanırken  öğrencinin  daha  önce  tamamladığı  “Kur’an’ı  Anlama Temel  Öğretim

Programı” kazanımlarının korunması ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilecektir.

b) Derslerin  daha  etkin  ve  verimli  geçmesi  için  görsel,  işitsel  ve  yazılı  materyallerden

yararlanılacaktır.

c) Programın uygulanmasında dersler ve krediler tablosu esas alınacaktır.

d) Programın uygulanmasında Başkanlık yayınlarından etkin bir şekilde istifade edilecektir.

e) Programın temel kaynağı olarak tespit edilen kitaplar takip edilecek, ihtiyaç halinde programda

yer alan yardımcı kaynaklardan istifade edilecektir. Söz konusu kaynakların dışında farklı bir kaynak takip

edilmeyecektir.

f) Programın yürütülmesinde koordinasyon il/ilçe müftülüğü tarafından sağlanacaktır.

g) İlgili müftülükler izleme ve değerlendirme çalışmaları yaparak sürece rehberlik edeceklerdir.

h) Programın  belirlenen  hedef  ve  kazanımları  doğrultusunda  etkin  ve  sistemli  bir  şekilde

yürütülmesi amacıyla kurs yöneticisi “program sorumlusu” olarak belirlenecektir.

i) Programda yer alan temel öğrenme alanları göz önünde bulundurularak birden fazla öğretici

görevlendirilebilecektir.

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

önünde bulundurulacaktır.

k) Programa öğrenci kayıtları sadece 1’inci dönemin başında yapılacaktır.
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l) “Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Kur’an  Eğitim  Ve  Öğretimine  Yönelik  Kurslar  İle  Öğrenci  Yurt  Ve

Pansiyonları  Yönetmeliği”nin  12.  Maddesine  istinaden  sınıf  mevcudu  10’un  altına  düşmesi  halinde

öğreticiye ek ders ücreti ödenmeyecektir.

A.2. 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  hiç  kurulmadığı  veya  aktif  olarak  istenilen  düzeyde  işlevsel  hale  gelmediği

gözlemlenmiştir. 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

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

b) Hafızlık  Takip  Komisyonları  dönem  içinde  yaptığı  kontrollerde  hafızlık  eğitimine  devam

edemeyecek öğrencilerin tespitini yaparken öğrencilerin örgün eğitimlerini göz önünde bulunduracaktır.

c) 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.

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

giderilip giderilmediği kontrol edilmeli, süreklilik arz eden hataların düzeltilmemesi durumunda öğrenci ve

öğreticinin mevcut program dışında alternatif eğitim programlarına teklifinin yapılması gerekmektedir.

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

raporlanacak ve söz konusu kurslar hakkında gerekli işlemler müftülükçe 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.

A.3. 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 tarafından

Hafızlık  eğitimi programlarında kayıtlı  öğrencilerin ezberlerini  takip etmek üzere “Hafızlık  Ezber Takip

Sistemi (HETS)” hazırlanmış ve 21.06 2021 tarihi  itibariyle uygulamaya konulmuştur.  Hafızlık başlama

tarihinden itibaren her öğrencinin günlük ders girişlerinin  yapılacağı  bu uygulama aynı  zamanda her

öğrenciye ait dijital bir hafıza oluşturmayı da amaçlamaktadır.

a) Hafızlık Eğitim Programına devam eden öğrencinin, dönemine (Hazırlık/Ezber) bakılmaksızın fiili

olarak hafızlığa başladığı tarihten itibaren “Hafızlık Ezber Takip Sistemi ”ne (HETS)  veri girişi yapılmaya

başlanılacaktır.

b) Hafızlık Eğitim Programı hazırlık bölümüne devam eden öğrenci, ezber bölümüne başlamadan

hafızlığını bitirmesi halinde Hafızlık Tespit Sınavına gönderilebilecektir.

c) Hafızlık Eğitim Programının Ezber bölümüne “Hafızlığa Başlama Tarihi” girilmeyen öğrencinin

kaydı yapılamayacaktır.

d) Hafızlık Ezber Takip Sistemi (HETS) üzerinden veri girişi tamamlanmayan öğrenciler;

 Hafızlık Tespit Sınavına gönderilemeyecektir.
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 Dersten ayırma işlemi yapılamayacaktır.

 Yeni döneme (ezber) kaydı yapılamayacaktır.

e) Tamamlanan dönem içinde HETS verisi eksik olan öğrencilerin, yeni dönem için açılan derse

kursiyer olarak eklendikten ve Hafızlık Takip Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra eksik olan HETS

verileri tamamlanabilecektir.

B. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK FAALİYETLERİ

B.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.

B.2. Kur’an Kurslarında Görevlendirilmesi

a) PDR  öğretmenlerinin  görev  alanı,  öncelikle  hafızlık  eğitimi  ve  4-6  yaş  grubu  eğitimi  alan

öğrencilerdir.

b) PDR öğretmeninin hafızlık eğitimi veren yatılı kurslar ve 4-6 yaş grubunda sınıfı olan kurslarda

planlamaları;

 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 yapılır.

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.

h) PDR öğretmenlerinin hazırlamış oldukları genel raporlar her dönem sonunda (yılda 3 kez Eylül-

Ocak-Haziran  aylarında)  il  müftülüklerince  hafizlikegitimi@diyanet.gov.tr adresine  e-posta  olarak

gönderilir.

B.3. 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.

B.4. 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
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PDR öğretmenine haftada 8 saate kadar ek ders ücreti tahakkuk ettirilir. Bu itibarla; müftülüklerce, PDR

öğretmeninin görev yaptığı kurslarda Hafızlık Eğitim Programında yer alan Rehberlik dersine girmesi

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

B.5. Çerçeve Program

2022-2023 eğitim öğretim yılı hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarına yönelik rehberlik

hizmetleri programı Ek-4’de belirtilmiştir.

C. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ

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

tamamlamadan geçici öğretici görevlendirme yoluna gidilmeyecektir.

b) 2022-2023  eğitim  öğretim  yılında  görevlendirmeler  İKYS  üzerinden  belirlenen  kotayı

aşmayacak şekilde yapılacaktır. Söz konusu kontenjan tablosu Ek-5’te 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) Görevlendirildiği  programa  ve  ders  açılmış  olmasına  bakılmaksızın  geçici  öğreticilere

müftülükçe uygun görülmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca nöbet görevi verilebilir.

e) Kur’an kurslarında geçici  öğretici  görevlendirmeleri,  İnsan Kaynakları  Genel  Müdürlüğü’nce

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

f) Geçici  öğreticilere  İKYS  programı  üzerindeki  işlemleri  onaylanmadan  ders  açma  işlemi

gerçekleştirilemeyecektir.

D. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ/EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ 

(DİBBYS/EHYS)

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 yetkililerince 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.

E. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER VE DİĞER HUSUSLAR

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

ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan “Bize Yazın”  Ek-6  afişleri
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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.

F. PROTOKOLLER

a) 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. Yapılan sosyal etkinlik ve sportif faaliyetlere ait raporlar her dönem sonunda

(yılda 3 kez Eylül-Ocak-Haziran aylarında) il müftülüklerince hafizlikegitimi@diyanet.gov.tr adresine

e-posta olarak gönderilecektir.

G. 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) Kurs yöneticileri tarafından haftalık olarak uygun görülen zamanlarda sosyal etkinlik dersleri

kapsamında kitap okuma ve film izleme etkinlikleri  planlanılabilecektir..  Öğrencilerin  yaş  seviyelerine

uygun kitap ve film tavsiyeleri Ek-7 listede gönderilmiştir.

c) 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.

d) Kur’an  kursu  öğretici  ve  öğrencilerinin  yardımlaşma  ve  dayanışma  duygularını  geliştirmek

amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı ile müşterek çalışmalar yürütülecektir.

e) “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.

f) Kur’an kursu öğreticisi, öğrencisi ve velilerin katılımıyla Emniyet, Sağlık Müdürlükleri ve Yeşilay

Şubeleriyle 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.

g) Kur’an  kurslarda  deprem,  sel  vb.  doğal  afetler  ile  yangın  gibi  olaylara  yönelik  tedbirler

alınacaktır. Söz konusu felaketlere yönelik tatbikatların yapılması için müftülüklerce İtfaiye, Kızılay, AFAD

vb. kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.

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

teşekkür eder, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.

18

mailto:hafizlikegitimi@diyanet.gov.tr


İL ADI KONTENJAN İL ADI KONTENJAN

Adana 30 Kahramanmaraş 55

Adıyaman 20 Karabük 7

Afyonkarahisar 55 Karaman 9

Ağrı 17 Kars 8

Aksaray 18 Kastamonu 16

Amasya 30 Kayseri 60

Ankara 120 Kırıkkale 5

Antalya 40 Kırklareli 3

Ardahan 5 Kırşehir 3

Artvin 5 Kilis 4

Aydın 13 Kocaeli 70

Balıkesir 24 Konya 205

Bartın 3 Kütahya 36

Batman 24 Malatya 30

Bayburt 17 Manisa 50

Bilecik 6 Mardin 25

Bingöl 13 Mersin 36

Bitlis 25 Muğla 9

Bolu 33 Muş 8

Burdur 10 Nevşehir 20

Bursa 95 Niğde 12

Çanakkale 3 Ordu 30

Çankırı 13 Osmaniye 20

Çorum 25 Rize 95

Denizli 24 Sakarya 94

Diyarbakır 55 Samsun 83

Düzce 40 Siirt 40

Edirne 7 Sinop 17

Elazığ 31 Sivas 27

Erzincan 13 Şanlıurfa 35

Erzurum 90 Şırnak 30

Eskişehir 15 Tekirdağ 16

Gaziantep 42 Tokat 21

Giresun 23 Trabzon 140

Gümüşhane 4 Tunceli 0

Hakkari 10 Uşak 7

Hatay 55 Van 24

Iğdır 3 Yalova 12

Isparta 25 Yozgat 17

İstanbul 490 Zonguldak 15

İzmir 35 GENEL TOPLAM 3000

T.C.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı) 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 
Hafızlık Eğitimi Destek Programında İstihdam Edilecek Geçici Öğreticilerin İllere Göre Kontenjan Dağılımı

EK-1



KUR’ANI ANLAMA  TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMI ÖN TALEP FORMU

İLİ               :
İLÇESİ       :
KURS ADI :
KURSUN ÇEŞİDİ(KIZ-ERKEK):
KURSUN YÖNETİCİSİ :                                                                        TELEFON  :
UYGULANMAK İSTENEN PROGRAM TÜRÜ:   ALTERNATİF-1  .........        ALTERNATİF-2   .........

DERSLER
ÖĞRETİCİ  ADI

SOYADI
T.C. NO UNVANI

KURUM
İÇİ

KURUM
DIŞI

TELEFONU

ARAPÇA I SARF

ARAPÇA I NAHİV

TEFSİR I
HADİS I

FIKIH I

AKAİD I

SİYER I

AÇILMAK İSTENEN SINIF SAYISI ve ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF
Sıra
No

T.C Kimlik No Öğrenci Adı Soyadı T.C Kimlik No Öğrenci Adı Soyadı T.C Kimlik No Öğrenci Adı Soyadı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

                                                                                                                                         Tarih
                                                                                                                                         İmza

                                                                                                                                        İl/İlçe Müftüsü
Not: Sınıflar 12 öğrenciyle açılacak ve bir sınıf 24 öğrenciyi geçmeyecektir.
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İSLAMİ İLİMLER  TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMI ÖN TALEP FORMU

İLİ               :
İLÇESİ       :
KURS ADI :
KURSUN ÇEŞİDİ(KIZ-ERKEK):
KURSUN YÖNETİCİSİ :                                                                        TELEFON  :
UYGULANMAK İSTENEN PROGRAM TÜRÜ:   ALTERNATİF-1  .........        ALTERNATİF-2   .........

DERSLER
ÖĞRETİCİ  ADI

SOYADI
T.C. NO UNVANI

KURUM
İÇİ

KURUM
DIŞI

TELEFONU

ARAPÇA I SARF

ARAPÇA I NAHİV

TEFSİR I
HADİS I

FIKIH I

AKAİD I

SİYER I

AÇILMAK İSTENEN SINIF SAYISI ve ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF
Sıra
No

T.C Kimlik No Öğrenci Adı Soyadı T.C Kimlik No Öğrenci Adı Soyadı T.C Kimlik No Öğrenci Adı Soyadı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

                                                                                                                                         Tarih
                                                                                                                                         İmza

                                                                                                                                        İl/İlçe Müftüsü
Not: Sınıflar 12 öğrenciyle açılacak ve bir sınıf 24 öğrenciyi geçmeyecektir.
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2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ HAFIZLIK EĞİTİMİ VEREN KUR’AN KURSLARINA YÖNELİK REHBERLİK 

HİZMETLERİ ÇERÇEVE PLANI 
 
 
 Aylar Bireysel 

Görüşme   
Sınıf 
Rehberliği 

Toplantı* Seminer 
** 

Pano 
*** 

Diğer**** Ayın Konusu 

Eylül İhtiyaç 
duyulan 
kişilerle 
bireysel 
görüşme 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 
Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 
ve birkaç 
sınıfa yapılır) 

Döneme hazırlık -PDR’nin 
Tanıtımı 
Semineri 
 

PDR’nin 
Tanıtımı 

Materyal ve 
Etkinlik Hazırlama 

 
 

-Öğrencilere 
yönelik tanışma ve 
oryantasyon 
çalışmaları  
 
-Psikolojik 
danışmanlık ve 
rehberlik servisini 
tanıtımı 
 

Ekim İhtiyaç 
duyulan 
kişilerle 
bireysel 
görüşme 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 
Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 
veya sınıfa 
yapılır) 

Yönetici/Öğreticilerle/diğer 
personelle toplantı 

-Küresel 
Salgının 
Psikolojik 
Etkileriyle 
Başa Çıkma 
Yolları ve 
Kişisel sağlık 
ve hijyen 
bilgisi 
 

Küresel 
Salgının 
Psikolojik 
Etkileriyle 
Başa Çıkma 
Yolları ve 
Kişisel sağlık 
ve hijyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenci Tanıma 
Formu 
/Otobiyografi 
/İhtiyaç Analizi   
 
 

-Eğitim-öğretim 
yılına yönelik 
rehberlik servisine 
ilişkin idare, 
öğretici ve 
öğrencilerin istek 
ve beklentilerinin 
tespiti 
 
-Öğrencilere 
küresel salgının 
psikolojik 
etkileriyle başa 
çıkma yollarının 
anlatılması 
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2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ HAFIZLIK EĞİTİMİ VEREN KUR’AN KURSLARINA YÖNELİK REHBERLİK 

HİZMETLERİ ÇERÇEVE PLANI 
 
 
 
Kasım İhtiyaç 

duyulan 
kişilerle 
bireysel 
görüşme 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 
Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 
veya bir kaç 
sınıfa yapılır) 

-Yönetici ve Öğreticilerle 
toplantı 
 
-Veli Toplantısı 

Verimli Ders 
Çalışma ve 
Öğrenme 
Teknikleri/ 
Dikkat ve 
hafızayı 
geliştirme 

Verimli Ders 
Çalışma ve 
Öğrenme 
Teknikleri/ 
Dikkat ve 
hafızayı 
geliştirme   
 
 
 

İhtiyaca göre video 
izletilmesi veya 
envanter 
uygulanması 

-Öğrencilere 
verimli ders 
çalışma ve 
öğrenme 
tekniklerinin 
öğretilmesi 
 
- Dikkat ve 
hafızayı geliştirme 
ile ilgili 
bilgilendirilme 
yapılması 

Aralık İhtiyaç 
duyulan 
kişilerle 
bireysel 
görüşme 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 
Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 
veya birkaç 
sınıfa yapılır) 

Yönetici ve Öğreticilerle 
toplantı  

Motivasyon 
Semineri 

Motivasyon 
Konulu Pano 
 
 

Öğrencilerin 
duygusal ve bilişsel 
gelişimlerine katkı 
sağlayacak 
etkinlik/drama/oyun 
/video 

-Motivasyon ve 
başarının 
artırılmasına 
yönelik çalışmalar 
yapılması 
 

Ocak İhtiyaç 
duyulan 
kişilerle 
bireysel 
görüşme 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 
Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 
veya birkaç 
sınıfa yapılır) 

Yönetici ve Öğreticilerle 
toplantı 
 

-İletişim 
becerileri 
-Duygularını 
ifade etme 
becerisi ve 
öfke yönetimi 
 

İletişim 
becerileri 
 

Öğrencilerin 
duygusal ve bilişsel 
gelişimlerine katkı 
sağlayacak 
etkinlik/drama/oyun 
/video 

-İletişim becerileri 
 

-Birinci öğretim 
dönemi rehberlik 
faaliyetlerinin 
değerlendirilmesi 
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2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ HAFIZLIK EĞİTİMİ VEREN KUR’AN KURSLARINA YÖNELİK REHBERLİK 

HİZMETLERİ ÇERÇEVE PLANI 
 
 
 
Şubat İhtiyaç 

duyulan 
kişilerle 
bireysel 
görüşme 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 
Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 
veya birkaç 
sınıfa yapılır) 

Yönetici ve Öğreticilerle 
toplantı  

Mahremiyet 
Eğitimi 

Mahremiyet 
Eğitimi 

Öğrencilerin 
duygusal ve bilişsel 
gelişimlerine katkı 
sağlayacak 
etkinlik/drama/oyun 
/video 

-Öğrencilere 
yönelik 
mahremiyeti/kişisel 
sınırları koruma  
konusunda 
bilinçlendirme 
çalışmaları yapma 

Mart İhtiyaç 
duyulan 
kişilerle 
bireysel 
görüşme 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 
Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 
veya birkaç 
sınıfa yapılır) 

-Yönetici ve Öğreticilerle 
toplantı 
 
-Veli toplantısı  

Akran 
Zorbalığı 

Akran 
Zorbalığı  

Öğrencilerin 
duygusal ve bilişsel 
gelişimlerine katkı 
sağlayacak 
etkinlik/drama/oyun 
/video 

Akran zorbalığı ile 
başa çıkma 
becerilerinin 
geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar 
yapılması 

Nisan İhtiyaç 
duyulan 
kişilerle 
bireysel 
görüşme 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 
Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 
veya bir kaç 
sınıfa yapılır) 

Yönetici ve Öğreticilerle 
toplantı  

-Mesleki 
rehberlik 
faaliyetlerinin 
yapılması/ 
-Hedef 
belirleme 
çalışmaları  
 

Mesleki 
rehberlik 
faaliyetlerinin 
yapılması/ 
-Hedef 
belirleme 
çalışmaları  

Öğrencilerin 
duygusal ve bilişsel 
gelişimlerine katkı 
sağlayacak 
etkinlik/drama/oyun 
/video 

- Mesleki rehberlik 
faaliyetlerinin 
yapılması 
 
-  Hedef Belirleme 
ve Planlama 
konularında 
bilgilendirilme 
yapılması 
 

Mayıs İhtiyaç 
duyulan 
kişilerle 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 

Yönetici ve Öğreticilerle 
toplantı 

Sınav 
Kaygısı 
 

Sınav 
Kaygısı 
Konulu Pano 

Öğrencilerin 
duygusal ve bilişsel 
gelişimlerine katkı 

- Sınav Kaygısı ile 
Başa Çıkma 
Yolları ile ilgili 
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2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ HAFIZLIK EĞİTİMİ VEREN KUR’AN KURSLARINA YÖNELİK REHBERLİK 

HİZMETLERİ ÇERÇEVE PLANI 
 
 
 

bireysel 
görüşme 

Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 
veya sınıfa 
yapılır) 

 
 
 

 
 

sağlayacak 
etkinlik/drama/oyun 
/video 

çalışmalar 
yapılması 
 
 
 

Haziran İhtiyaç 
duyulan 
kişilerle 
bireysel 
görüşme 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 
Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 
veya bir kaç 
sınıfa yapılır) 

Yönetici ve Öğreticilerle 
toplantı 

Teknoloji ve 
Sosyal 
Medyanın 
Doğru 
Kullanımı  
 
 
 
 

Teknoloji ve 
Sosyal 
Medyanın 
Doğru 
Kullanımı 

Yılsonu rehberlik 
ve psikolojik 
danışma 
raporlarının 
hazırlanıp İl 
Müftülüğü 
aracılığıyla 
Başkanlığa 
gönderilmesi 
 

- Teknoloji ve 
sosyal medyanın 
doğru kullanılması 
hakkında 
bilinçlendirme 
çalışmaları 
yapılması 
 
-Eğitim ve öğretim 
yılına yönelik 
rehberlik servisi 
faaliyetlerinin 
değerlendirilmesi. 
 
 

Temmuz İhtiyaç 
duyulan 
kişilerle 
bireysel 
görüşme 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 
Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 

 
 

- 

-Kitap 
Okumanın 
Önemi 
 
 
 

Kitap 
Okumanın 
Önemi 
 
 

Öğrencilerin 
duygusal ve bilişsel 
gelişimlerine katkı 
sağlayacak 
etkinlik/drama/oyun 
/video 

Kitap Okumanın 
Önemi 
Ve okuma 
alışkanlığının 
kazandırılması 
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2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ HAFIZLIK EĞİTİMİ VEREN KUR’AN KURSLARINA YÖNELİK REHBERLİK 

HİZMETLERİ ÇERÇEVE PLANI 
 
 
 

 

* Belirlenen kurslarda her ay yönetici ve öğreticilerle birer toplantı yapılacaktır. Toplantı konusu ihtiyaca göre belirlenecektir. 
Her dönem belirlenen kursların velilerine yönelik seminer düzenlenecektir.  Seminer konusu kursun ihtiyaçlarına yönelik PDR öğretmeni tarafından değiştirilebilecektir. 
** Belirlenen kurstaki/kurslardaki öğrencilere yönelik her ay birer seminer düzenlenecektir. İhtiyaç olması halinde PDR öğretmeni tarafından konu değiştirilebilir.  
*** Belirlenen kurstaki/kurslardaki öğrencilere yönelik her ay birer pano hazırlanacaktır. İhtiyaç olması halinde PDR öğretmeni tarafından konu değiştirilebilir. 
****Bu sütun PDR öğretmenine yön göstermesi amacıyla hazırlanmıştır. İhtiyaç olması halinde PDR öğretmeni tarafından konu ve yöntem değiştirilebilir 
 

veya bir kaç 
sınıfa yapılır) 

 
 

Ağustos İhtiyaç 
duyulan 
kişilerle 
bireysel 
görüşme 

Sınıf 
rehberliği 
(PDR 
Öğretmeninin 
uygun 
gördüğü bir 
veya bir kaç 
sınıfa yapılır) 

 
 

- 

Değerlerimiz 
Semineri 
(Empati, 
Sorumluluk, 
Yardımlaşma 
vb. ) 
 

Değerlerimiz 
Konulu Pano 
 

Öğrencilerin 
duygusal ve bilişsel 
gelişimlerine katkı 
sağlayacak 
etkinlik/drama/oyun 
/video 

- Değerlerle ilgili 
bilinçlendirme 
çalışmaları 
yapılması 
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2022-2023 YILI HAFIZLIK EĞİTİMLERİ İÇİN GEÇİCİ ÖĞRETİCİ KONTENJAN LİSTESİ

SIRA NO İL ADI KONTENJAN SIRA NO İL ADI KONTENJAN

1 Adana 25 42 Kahramanmaraş 20

2 Adıyaman 15 43 Karabük 5

3 Afyon 40 44 Karaman 5

4 Ağrı 5 45 Kars 5

5 Aksaray 5 46 Kastamonu 5

6 Amasya 10 47 Kayseri 15

7 Ankara 40 48 Kırıkkale 5

8 Antalya 20 49 Kırklareli 5

9 Ardahan 5 50 Kırşehir 5

10 Artvin 5 51 Kilis 5

11 Aydın 5 52 Kocaeli 15

12 Balıkesir 5 53 Konya 45

13 Bartın 5 54 Kütahya 15

14 Batman 10 55 Malatya 10

15 Bayburt 20 56 Manisa 15

16 Bilecik 5 57 Mardin 15

17 Bingöl 5 58 Mersin 15

18 Bitlis 20 59 Muğla 5

19 Bolu 10 60 Muş 5

20 Burdur 3 61 Nevşehir 2

21 Bursa 25 62 Niğde 3

22 Çanakkale 2 63 Ordu 15

23 Çankırı 5 64 Osmaniye 10

24 Çorum 10 65 Rize 45

25 Denizli 10 66 Sakarya 40
26 Diyarbakır 45 67 Samsun 25

27 Düzce 10 68 Siirt 15

28 Edirne 5 69 Sinop 15

29 Elazığ 5 70 Sivas 10

30 Erzincan 5 71 Şanlıurfa 30

31 Erzurum 35 72 Şırnak 40

32 Eskişehir 15 73 Tekirdağ 5

33 Gaziantep 25 74 Tokat 3

34 Giresun 10 75 Trabzon 75

35 Gümüşhane 5 76 Tunceli 2

36 Hakkari 5 77 Uşak 5

37 Hatay 50 78 Van 10

38 Iğdır 5 79 Yalova 5

39 Isparta 5 80 Yozgat 10

40 İstanbul 120 81 Zonguldak 5

41 İzmir 10 TOPLAM 1250

Not: Başkanlık, gerekli görmesi durumunda iller arasında
 Kontenjan dağılımlarında  değişiklik yapabilir.
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Kıymetli Öğreticiler ve Sevgili Öğrenciler

BİZE YAZIN

Eğitimlerimizin
daha etkin ve verimli olması için

Öneri ve Șikayetlerinizi
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 Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
No:147/A 06800 Çankaya/ANKARAhttp://www.diyanet.gov.tr

hafizlikegitimi@diyanet.gov.tr0312 295 81 05

FAKS: 0312 287 68 59

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HAFIZLIK EĞİTİMİ DAİRE BAȘKANLIĞI



KUR’AN KURSLARINDA ÖĞRENCİLERİN YAŞ SEVİYELERİNE GÖRE FİLM VE KİTAP ÖNERİLERİ

            KİTAP LİSTELERİ
12-14 YAŞ KİTAP

 Türk İslam Büyükleri (20 Kitap) 
o Hoca Ahmet Yesevi
o Sultan Alpaslan 
o Farabi - Kanuni Sultan Süleyman 
o Mevlana 
o Fatih Sultan Mehmed 
o Yunus Emre 
o Osman Bey
o Yavuz Sultan Selim 
o Ertuğrul Gazi 
o Evliya Çelebi
o Katip Çelebi 
o I. Aladdin Keykubat 
o Akşemseddin
o Piri Reis 
o Uluğ Bey 
o Hacı Bayram Veli 
o İbni Sina 
o Hacı Bektaş Veli 
o Şeyh Edebali

 Kardeş Şehirler (12 Kitap) 
o Mekke
o Bağdat 
o Buhara 
o İstanbul 
o Kahire 
o Kazan 
o Kudüs 
o Kurtuba
o Medine
o Şam 
o Saray Bosna 
o Tebriz

 Kurtuluş Savaşı Kahramanları (5 Kitap) 
o Çete Ayşe 
o Şahin Bey 
o Kara Fatma 
o Kazım Karabekir 
o Yörük Ali Efe

 Peygamberimizin Özellikleri ve Güzellikleri/ 
Temizlik- Özkan Öze

 Peygamberimizin Özellikleri ve 
Güzellikleri/Güzel Ahlak- Özkan Öze

 Sahabilerin Müslüman Olma Öyküleri/Nasıl 
Müslüman Oldular?- Özkan Öze

 Emir Sultan/Üç Kandil- Safiye Selma Hançer
 Sürpriz Tatilde Köydeyiz/ Hz. Ömer’in Hayatı- 

Fatma Çağdaş Börekçi

 Acayip Bir Operasyon/ Hz. Ebubekir’in Hayatı- 
Fatma Çağdaş Börekçi

 Mavi Defterin Gizemi/ Hz. Enes’in Hayatı- 
Fatma Çağdaş Börekçi

 İyiliğin Yaşı Yoktur/ Hz. Ali’nin Hayatı- Fatma 
Çağdaş Börekçi

 Motorlu Kuş – Cahit Zarifoğlu 
 62’den Tavşan – Gökhan Özcan
 Ötücü Kuşlar Festivali – Abdullah Harmancı
 İki Dirhem Bir Çekirdek – İskender Pala
 Hepsi Benim Camim – Bilgenur Çorlu

15-18 YAŞ KİTAP
 Gençlerle Başbaşa – Ali Fuat Başgil 
 Bakanlar ve Görenler – İsmet Özel
 Gelin Tacı – Ataullah el-İskenderi
 Bırakma Kendini – Mehmet Dinç
 Gençliğe Kitabe – Mehmet Dinç
 Baltan Taşa Değecek – Abdullah Harmancı
 Gül Yetiştiren Adam – Rasim Özdenören
 Kalp – İskender Pala
 Katre-i Matem – İskender Pala
 Satranç Oynayan Derviş – Ali Ural 
 Ruh Yordamı – Gökhan Özcan 
 Kalbin Arka Odası – Ayşegül Genç 
 Büyü Dükkanı – Yeşim Türköz
 Mavi Kuş – Mustafa Kutlu 
 Mutlak Bir Çıkmaz Yol – Abdullah Kasay

FİLM LİSTESİ
 Wonder (Mucize) 
 Rüzgarı Dizginleyen Çocuk 
 Dangal 
 The Karate Kid 
 IP Man 
 Umudunu Kaybetme 
 Black 
 Hıçkırık
 Cennetin Çocukları
 Taare Zameen Par (Yerdeki Yıldızlar) 
 Pi’nin Yaşamı 
 Ove Adında Bir Adam




Temple Grandin 

 Ters Yüz (Animasyon) 
 Ferdinand (Animasyon)
 Ratatouille (Animasyon)
 Rango (Animasyon) 
 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 
 120 (Karlara Yazılmış Gerçek Bir Destan) 
 Peygamberler Şehri Kudüs 

İyi ki Varsın Eren
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