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A. GÜNDÜZLÜ YAZ  KUR’AN KURSLARI
I. YAZ KUR’AN KURSLARI TAKVİMİ
2022  yılı  yaz  Kur’an  kurslarında  eğitim-öğretim  tek  dönem halinde  27  Haziran-26

Ağustos 2022  tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Yaz Kur’an kurslarının eğitim-
öğretime başlayacağı 27 Haziran 2022 Pazartesi günü  Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali
ERBAŞ’ın himayesinde Diyanet TV’den canlı yayınla gösterilecek olan Yaz Kur’an Kursları
Açılış Programı, bütün personelimiz ve öğrencilerimizce izlenecektir. 

KAYIT TARİHLERİ BAYRAM TATİLİ EĞİTİM TARİHLERİ

 20 Haziran-4 Temmuz 2022 11-15 Temmuz 2022 27 Haziran -26 Ağustos 2022

II. DERS AÇMA VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Yaz Kur’an kursları programında din hizmetleri sınıfında görevli veya dinî yüksek öğrenim
mezunu veya imam hatip lisesi  mezunu hafız  veya Kur'an  kursu öğreticiliği,  imam-hatiplik,
müezzin-kayyımlık görevlerini ifa eden personel görev alabilecektir.
2. Yaz Kur’an kurslarında görev alacak personel 13-27 Haziran 2022 tarihleri arasında kayıtları
aksatmayacak şekilde yıllık izin kullanabilecek, ancak eğitim öğretim dönemi (27 Haziran -26
Ağustos  2022)  içerisinde  personel  görev  mahallinden  ayrılmayacak  ve  yıllık  izin
kullanmayacaktır.
3. Başvurular  20  Haziran-4  Temmuz  2022  tarihleri  arasında  cami  ve  Kur’an  kurslarına
yapılacaktır.  Ders  açılan  cami  ve  kurs  bilgileri  vatandaşlar  tarafından
https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/AcilanYazKurslari.aspx adresinden
görüntülenebilecektir.
4. Yaz  Kur’an  Kursu  eğitimlerinde  öğrencilerin  istek  ve  talepleri  dikkate  alınacak,  sabah
saatlerinde kursa gelemeyen öğrenciler için öğlenden sonra kurs açılabilecektir. 
5. Sınıflar  oluşturulurken öğrencilerin yaş farklılıkları  göz önünde bulundurulacaktır.  Eğitim-
öğretim ortamı,  öğretici  vb.  şartların  uygun olması  durumunda yaş  grupları  dikkate alınarak
öğrencilerin birlikte eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.
6. Öğretici tüm yaş grupları (22 yaş altı), gençlik ve 4-6 yaş kategorilerinden birini seçerek ders
açma işlemini gerçekleştirecektir.  Gençlik ve 4-6 yaş kriterlerine göre sınıf oluşturulamayan
durumlarda tüm yaş grupları (22 yaş atı) kategorisinden ders açılacaktır. 

Dersler açılırken aşağıdaki tablo esas alınacaktır. 
Muhatap

Kitle Öğrenci Kriteri Öğretici Kriteri Ders Açılacak Mekan Uygulanacak Program

Tüm  Yaş
Grupları (22 yaş altı)

Yaz Kur’an kursunda görev alma
şartlarını taşıyan personel 

Cami, mescit ve Kur’an
kursları, D grubu Kur’an

kursu açılabilecek
mekanlar

Yaz Kur’an Kursları
Öğretim Programı

Gençler
(14-22 yaş) öğretici

öğrenci cinsiyet
uyumu aranacaktır.

Cami, mescit ve Kur’an
kursları, D grubu Kur’an

kursu açılabilecek
mekanlar

Gençliğe Yönelik Yaz
Kur’an Kursları Öğretim

Programı
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4-6 Yaş (48-72 ay) Kur’an Kursu Öğreticileri

Kur’an Kursları, 4-6 yaş
sınıf ortamı bulunan D

grubu Kur’an kursu
açılabilecek mekanlar 

Yaz Kur’an Kursları
Öğretim Programı
(4-6 Yaş Grubu)

7. Kursa  başvuruları  kabul  edilen  öğrencilerin  tamamı  mutlaka  DİBBYS/EHYS’ye
kaydedilecektir. Sınıf açıldıktan sonra kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin de dönem içerisinde
kayıtları alınacaktır.
8. Kayıt  aşamasında  öğrenci  ya  da  veliye  ait  iletişim  bilgilerinin  doğru  olarak  EHYS’ye
girilmesi sağlanacaktır.
9. Bir öğretici on beş öğrenci şartı aranmaksızın dersini açacaktır. Öğrenci sayısının on beş ve
üzeri olması halinde ek ders ücreti tahakkuk edecektir. 

III. EĞİTİM SÜRECİ
1. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri eğitimlerde doldurulacaktır.
2. Sınıflar imkânlar dâhilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur’an-ı kerim okuma ve dini
bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulacaktır.
3. Ders  ve teneffüs  saatleri  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Kur’an  Eğitim ve  Öğretimine  Yönelik
Kurslar  ile  Öğrenci  Yurt  ve  Pansiyonları  Yönergesinin  ilgili  maddelerine  göre
gerçekleştirilecektir.
4. Yaz Kur’an Kurslarında yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve
materyaller kullanılacaktır.  
Bu itibarla; 
 4-6 yaş grubu için; 4-6 Yaş Grubu Yaz Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı, 
 7 yaş ve üzeri için; “Yaz Kur’an Kursları Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum”,
 12 yaş ve üzeri için;  “Temel Dini Bilgiler” ve “Dinim İslam” kitapları ile “Gençliğe Yönelik 
Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı”nda yer alan kaynak kitaplar kullanılacaktır. 

5. Yaz Kur’an  kursu kitapları  sınırlı  sayıda  basılacak  olup il-ilçe  müftülüklerinden imkanlar
ölçüsünde  temin  edebilecektir.  Başkanlıkça  daha  önceki  yıllarda  ücretsiz  olarak  öğrencilere
verilen kitap ve materyaller tekrar aynı öğrenciye verilmeyecektir. Öğrenciler yaz Kur’an kursu
kitaplarına  PDF  formatında  yazkurankurslari.diyanet.gov.tr web  adresinden  de
ulaşabileceklerdir. 
6. 4-6 yaş  grubu kategorisinde eğitim görecek öğrenci  velilerinden yerel  şartlar  göz önünde
bulundurularak İl Eğitim Kurulunca öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ücret tespit
edilecektir. 
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B. YATILI YAZ KUR’AN KURSLARI

I. YATILI YAZ KUR’AN KURSLARI TAKVİMİ
 2022 yılı yatılı yaz Kur’an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 18 Temmuz -12
Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 Başvurular  20 Haziran-4 Temmuz 2022 tarihleri arasında bizzat müftülüklere veya yatılı
yaz Kur’an kursu olarak hizmet verecek kurslara yapılabilecektir. Ders açılan yatılı yaz Kur’an
kursu  bilgileri  vatandaşlar  tarafından
https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/AcilanYazKurslari.aspx  adresinden
görüntülenebilecektir. 

KAYIT TARİHLERİ EĞİTİM TARİHLERİ
20 Haziran-4 Temmuz 2022 18 Temmuz -12 Ağustos 2022

II. DERS AÇMA VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Yatılı Yaz Kur’an kursları programı kapsamında din hizmetleri sınıfında görevli veya dinî yüksek
öğrenim mezunu veya imam hatip lisesi mezunu hafız veya Kur'an kursu öğreticiliği,  imam-
hatiplik, müezzin-kayyımlık görevlerini ifa eden personel görev alacaktır.  
2. Yatılı Yaz Kur’an kurslarına  12-18 yaş aralığında olan kişiler başvurabilecektir. (18 Temmuz 2022
tarihi itibariyle 12 yaşını doldurmuş ve 18 yaşını tamamlamamış olanlar). Mahallin imkanları ölçüsünde
sınıflar 12-14 ve 15-18 yaş aralıklarına göre oluşturulacaktır.
3. Yatılı yaz Kur’an kurslarına kayıt tarihleri dışında öğrenci başvurusu kabul edilmeyecektir.
4. Yatılı yaz Kur’an kursları imkan ve şartları uygun olan müftülüklerce açılacaktır.
5. Yatılı Yaz Kur’an kursları D grubu kategorisinde yatılı eğitim verme imkanı olan mekanlarda
açılacaktır. A ve B grubu Kur’an kurslarında yatılı yaz Kur’an kursu açılmayacaktır.
6. Yatılı  eğitim  verilen  D  grubu  yaz  Kur’an  kurslarında  program  yöneticisi  belirlenecektir.
Program  yöneticisi,  mahallin  imkanlarına  göre  vaiz,  gençlik  koordinatörleri,  din  hizmetleri
uzmanı, eğitim uzmanı, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve organizasyon
yeteneği olan gençlerle iletişimi kuvvetli personelden seçilecektir.
7. Bir  sınıfa  günde  3  saat  bir  öğretici,  3  saat  de  başka  öğretici  olmak  üzere  iki  öğretici
tanımlanacak ve dersler günde 6 saat, haftada beş gün şeklinde uygulanacaktır.
8. D grubu yatılı yaz Kur’an Kursu program yöneticisinin görevleri aşağıdaki şekildedir:

 Dersi açmak ve öğrencileri derse eklemek
 Oda düzenini oluşturarak öğrencilerin yurda yerleştirilmesini sağlamak
 Nöbet listesini hazırlamak
 Programın aksamadan uygulanmasını sağlamak

9. D grubu yatılı yaz Kur’an Kursu program yöneticisi ihtiyaç ve talep dengesi düşünülerek ders
açabilecek ve nöbet tutabilecektir.
10. Yatılı kurslara başvuracak öğrencilerden yerel şartlar göz önünde bulundurularak İl Eğitim
Kurulunca öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ücret tespit edilecek ve bu meblağ TDV
şubeleri vasıtasıyla tahsil edilecektir.
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II. EĞİTİM SÜRECİ

1. Yatılı yaz Kur’an kurslarında Ek- 1’de yer alan Gençliğe Yönelik Yaz Kur’an Kursları Öğretim
Programı ile Ek-2’de yer alan haftalık plan uygulanacaktır.
2. Yatılı yaz Kur’an kurslarında eğitim haftalık plan çerçevesinde mahallindeki şartlar göz önünde
bulundurularak gerçekleştirilecektir.
3. Kur’an-ı  Kerim,  itikat,  ibadet,  ahlak  ve  siyer  dersleri  Gençliğe  Yönelik  Yaz Kur’an  Kursları
Programına göre gerçekleştirilecektir.
4. Yatılı yaz Kur’an kurslarında öğreticiler sadece 18 Temmuz -12 Ağustos 2022 tarihlerinde görev
alacaktır.  Yatılı Yaz Kur’an kursunda görev alacak personel, gündüzlü yaz Kur’an kursunda görev
almayacaktır.  Yatılı  kurslardaki  nöbet  görevi  öncelikle  program  yöneticisine  ve  bu  program
kapsamında ders açan öğreticilere verilecektir. 
5. Yatılı yaz Kur’an kurslarında öğrenciler acil bir durum olmadığı sürece serbest günlerinde evci
çıkmayacaklardır.
6. Yatılı  yaz Kur’an kurslarında aylık  yemek listesi  bölgesel  şartlar  dikkate alınarak müftülükçe
belirlenecektir.

III. YATILI  YAZ  KUR’AN  KURSLARI  PROGRAMININ  GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ
MEKANLAR

1. TDV yurtları, kredi yurtlar kurumu, MEB’e bağlı yurt ve pansiyonlar, STK ile diğer kamu
kurum  ve  kuruluşlara  bağlı  yurt  ve  pansiyonlarda  D  grubu  yatılı  yaz  Kur’an  kursu
açılabilecektir. 
2. Yatılı  kurs için seçilen mekanlar yatılı  yaz Kur’an kursu programını uygulamaya elverişli
olmalıdır. 
Söz konusu mekanlarda aşağıda belirtilen özellikler bulunmalıdır;

 Bahçe ve açık hava imkanı olması
 Öğrencilerin toplu etkinliklerine izin verecek ve içerisinde ses sistemi bulunan çok amaçlı

salon imkanı olması
 Sınıf ve grup çalışmalarına izin verecek mekanların bulunması
 Programda yer alan atölye çalışmalarının yapılmasına izin verecek mekanların olması
 Mescit, yemekhane, kütüphane ve öğrencilerin birbirleri ile serbest vakit geçirmesine izin

verecek mekanların olması.
3. D grubu yatılı eğitim verecek yaz Kur’an kursları için EHYS’ye kurs bilgileri girilirken sınıf,
lavabo, yatakhane, ön  dış cephe ve çok amaçlı salon fotoğrafları yer alacaktır.

C. YAZ KUR’AN KURSU HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

1. Yaz Kur’an Kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla Yaz Kur’an Kurslarında görev
alacak  personele  mahallinde  hizmet  içi  eğitim  semineri  düzenlenecektir.  Bu  hususta  il/ilçe
müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır.
2. İl/ilçe  müftülüklerimizce  mahallinde  yapılacak  olan  Yaz  Kur’an  Kursları  hizmet  içi  eğitim

seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir: 
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 Seminerler,  25-27  Şubat;  08-10  Mart;  ve  27-29  Mart  2022  tarihlerinde  Başkanlığımızca
yapılan  hizmet  içi  eğitim  seminerine  katılan  personelin  koordinatörlüğünde,  Yaz  Kur’an
Kurslarında görevlendirilecek tüm personeli kapsayacak şekilde 20-27 Haziran 2022 tarihleri
arasında yapılacaktır.
 Başkanlığımızca mahallinde düzenlenecek seminerlere örneklik teşkil etmesi amacıyla  Ek-3
hazırlanmıştır. Ancak müftülüklerce mahallin ihtiyaçları dikkate alınarak programın içeriğinde
değişiklik yapılabilecektir.
 Görevli sayısı fazla olan yerlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim seminerleri için uygun
mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır.
 Seminerlerde  kurumumuz  personeli,  üniversite  hocaları  ve  alanında  uzman  kişiler
görevlendirilecektir. 

D. YAZ KUR’AN KURSLARI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 
1. 2022 yılı yaz Kur’an Kursları başlamadan 1 ay önce İl Eğitim Kurulu toplanarak  eğitimin
nitelik ve nicelik itibariyle artırılması yönünde gerekli çalışmaları yapacaktır.
2. D grubu Kur’an  kurslarında;  açılış  onayı,  öğretici  görevlendirme onayı,  sınıf  açma talep
formu, öğrenci yoklama ve ders defteri,  öğretim programı ve müftülükçe gönderilen yazılar
bulundurulacak, kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim dönemi sonunda müftülüğe teslim
edilecektir.
3. Kadrolu  ve  sözleşmeli  personel  sayısının  ihtiyacı  karşılamadığı  yerlerde  geçici  öğretici
görevlendirmesi yapılabilecektir.
4. Mevsimlik işçilerin çocuklarının yaz Kur’an kursu faaliyetlerinden faydalanması amacıyla
söz konusu işçilerin bulunduğu yerlerde yaz Kur’an kursu açılacaktır.
5. Yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler; kış döneminde İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları
Kısa  Süreli  Öğretim  Programları  ve  Camilerde  Kur’an  Öğretimi  Hafta  Sonu  Programı
kapsamında eğitim alabilecekleri hususunda bilgilendirilecektir. 
6. Yaz Kur’an kursları süresince öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişim düzeylerine uygun
olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılacaktır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde
yerel yönetimler ve diğer kurumlarla iş birliği yapılabilecektir.
7. Başkanlık  ile  diğer  kurumlar  arasında  yapılan  protokollerden  Yaz  Kur’an  kurslarında
düzenlenecek etkinliklerde gereğince istifade edilecektir.
8. Ödüllendirmelerin ahlaki prensiplerin içselleştirmesinde bir araç olduğu dikkate alınacak, yaz
Kur’an kurslarına devam eden öğrencilere maddi değeri yüksek ödüller verilmeyecektir.
9. Yaz Kur’an kursu afiş, billboard, üçgen ve raket tasarımları, hazırlandığında Başkanlığımızın
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yaygın-din-eğitimi-daire-
başkanlığı adresli  web  sitesinden  indirilebilecektir.  Afişler  camilere,  Kur’an  kurslarına,
müftülük  binasına,  il/ilçe  belediyelerinden  uygun  görüş  alınarak  billboardlara  ve  raketlere
asılacaktır.  Ayrıca  hutbe,  vaaz  ve  sosyal  medya  aracılığıyla  vatandaşlara  gerekli  duyurular
yapılacaktır.
10. Müftülüklerce yaz Kur’an kursu eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini
yerinde  görmek ve aksayan yönlerini  tespit  etmek amacıyla  en az  1 defa olmak üzere tüm
kurslar  denetlenecek,  denetime  dair  gözlem  ve  bulgular
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https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KursIslemleri/KursDenetimForm.aspx sayfasındaki form
doğrultusunda DİBBYS/EHYS programına girilecektir. 
11.  Müftülüklerce 2022 Yılı Yaz Kur’an Kursu Uygulama Esasları ekleri ile birlikte Yaz Kur’an
Kurslarında  görev  yapacak  bütün  öğreticilerin  mail  adresine  ve/veya  BİP  vasıtasıyla
gönderilecektir. 

Bu  vesileyle  2022  yılı  yaz  Kur’an  kurslarında  özveri  ile  çalışacak  müftülük  personelimize,
Kur’an kursu öğreticilerimize ve din görevlilerimize teşekkür eder, başarılar dileriz.

Ek-1: Gençliğe Yönelik Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı
Ek-2: Haftalık Plan (Yatılı Yaz Kur’an Kurslarına Yönelik hazırlanmıştır.)
Ek-3: Yaz Kur’an Kursları Hizmet İçi Seminer Programı 
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