
KUR’AN-I KERİM ÖĞRETİM PROGRAMI (UZAKTAN EĞİTİM) 

UYGULAMA ESASLARI 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını ile mücadele ve salgının muhtemel etkilerinin 

azaltılması için evlerde kalmamız gereken bu günlerde Kur’an’ı öğrenmeyen kalmasın düşüncesiyle 

“Haydi Türkiye Evden Kur’an Öğrenmeye” sloganıyla Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı(Uzaktan 

Eğitim) hazırlanmıştır. Söz konusu program aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir.  

1) Ek-1’de yer alan Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı uzaktan eğitim olarak uygulanacaktır.  

2) Haftalık 6 saatten oluşan program, haftada 3 gün, günde 2 saat olarak uygulanacaktır. Bir ders 

süresi 40 dakikadır. Programın günleri ve saatleri öğrencilerin taleplerine göre 

düzenlenebilecektir. 

3) Öğrenci başvuru işlemleri Başkanlığımız web sayfası (www.diyanet.gov.tr) üzerindeki banner 

vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.  

4) Kayıt ve dönem tarihlerine ilişkin hususlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Grup Kayıt Tarihleri Dönem Tarihleri 

1. Grup 21 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 28 Aralık 2020 - 21 Şubat 2021 

2. Grup 4 –  17 Ocak 2021 11 Ocak - 7 Mart 2021 

 

5) Eğitimler her iki grup için belirtilen tarihlerde başlayacak ve 8 (sekiz) hafta boyunca devam 

edecektir. 

6) 2020-2021 eğitim öğretim yılında herhangi bir öğretim programında kayıtlı olanlar Kur’an- 

Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)’na başvuru yapamayacaktır. 

7) Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)’na 14 yaş ve üstü vatandaşlar belirtilen 

tarihlerde kayıt olabilecektir. 

8) Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyip Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen vatandaşlar söz konusu 

programa katılacaktır. 

9) Görme engelli olup Braille okumayı bilen ve işitme engelli vatandaşlarımızdan Kur’an- 

Kerim’i öğrenmek isteyenler de başvuru yapabileceklerdir. Görme ve işitme engelli 

vatandaşlarımızın sınıf ve öğretici planlaması Başkanlık merkezince gerçekleştirilecektir. 

10) Kur’an-ı Kerim Öğretim Programında üzerinde dersi olmayan Kur’an kursu öğreticileri, imam-

hatip ve müezzin-kayyımlar görev alacaktır. Din hizmetleri sınıfında görev yapan personele de 

istemeleri halinde görev verilebilecektir. 

11) Üzerinde resmi dersi bulunup uzaktan eğitim yoluyla derslere devam eden Kur’an kursu 

öğreticilerine de istemeleri halinde görev verilebilecektir. 

12) İdari izinli olan personele istemesi halinde görev verilebilecektir. 

http://www.diyanet.gov.tr/?fbclid=IwAR2-5T_8CcwswedgoofhyZNdkgxBfRKsxaC__hw2_yZsJQ5xDZsmDQ1-huY


13)  https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Ogrenci/UzaktanEgitimBasvurulari.aspx   linki 

üzerinden İl/ilçe müftülükleri yapılan başvuruları görebilecek ve öğretici planlamaları aynı 

sayfa üzerinden müftülüklerce gerçekleştirilecektir. 

14) Eğitimlerin planlanmasında; 

 İmkânlar dâhilinde 14-18, 19-30 ve 31 yaş ve üzeri vatandaşlar üç kategoriye 

ayrılacaktır. 

 Öğrencilerin yaş aralığı dikkate alınarak söz konusu yaş aralığındaki öğrencilerle 

iletişime geçebilecek personel görevlendirilecektir. 

 Kadın vatandaşlar için kadın personel, erkek vatandaşlar için erkek personel 

görevlendirilecektir. 

 Bir personele en az 6 en fazla 12 öğrenci verilecektir. 

 Öğrenci iletişim bilgileri il/ilçe müftülüğünce görevlendirilen personel ile paylaşılarak, 

görevli personelin ders planlaması yapması sağlanacaktır. 

 Eğitim süresi içerisinde öğrencilerin inanç, itikat vb. sorularına yönelik ayda bir kez 

İl/ilçe müftüsü, vaiz, Başkanlık personeli, alanında uzman akademisyenlerle çevrimiçi 

buluşma sağlanabilecektir. 

 Görev yaptığı mahalden kayıtlara vakıf olan öğreticiler/imam-hatipler/müezzin-

kayyımlar il/ilçe müftülükleri ile irtibata geçerek sınıf oluşturabileceklerdir. 

14) Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)’nda görevli öğreticiler derse katılım 

sağlayan öğrenci sayılarını haftalık olarak EHYS/Faaliyet İşlemleri sayfasından gireceklerdir.  

15) Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine gönderilecek olan tanıtım kartlarının                         

WhatsApp ve diğer sosyal medya aracılığı ile tüm personele, vatandaşlara ulaştırılması sağlanacak, 

ayrıca müftülüklerimiz tarafından da hutbe, vaaz vb. yollarla gerekli duyurular yapılacaktır. 

16) Eğitimlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Elifba cüzü kullanılacaktır. Kayıt 

yaptıran öğrenciler https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Elif-ba.pdf link üzerinden 

kitabın PDF formatına erişilebilecektir. 

17) İşitme engelli vatandaşların eğitiminde Başkanlıkça hazırlanan “İşitme Engellilere Özel Elifba” 

kullanılacaktır. Kayıt yaptıran öğrenciler 

https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller link üzerinden kitabın PDF 

formatına erişilebilecektir. 

18) Görme engelli vatandaşlarımızın eğitiminde “Braille Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı” 

kullanılacaktır. Kayıt yaptıran görme engelli vatandaşlarımız EK-3 de yer alan dilekçe örneğini 

doldurup engelli olduklarına dair raporu (en az %40 engel) da ekleyerek Dini Yayınlar Genel 

https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Ogrenci/UzaktanEgitimBasvurulari.aspx
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Elif-ba.pdf
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller


Müdürlüğüne göndermeleri halinde adreslerine ücretsiz olarak “Braille Kur’an-ı Kerim Elif-

Ba’sı” gönderilecektir. 

19) Öğrencilerin ders dışında konuları tekrar etmeleri ve kazanımlarını pekiştirmeleri için 

Başkanlığımızın https://kuran.diyanet.gov.tr/elifba/ internet adresini kullanmaları teşvik 

edilecektir. 

20) https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yayg%C4%B1n-din-

e%C4%9Fitimi-daire-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 linki üzerinden 

Başkanlığımızca hazırlanan afişler indirilerek müftülüklerce çoğaltılabilecektir.  

21) Yapılacak eğitim kapsamında görevlendirilen personele ek ders ücreti tahakkuk 

ettirilmeyecektir. 

 

https://kuran.diyanet.gov.tr/elifba/
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yaygın-din-eğitimi-daire-başkanlığı
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yaygın-din-eğitimi-daire-başkanlığı

