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A. HAFIZLIK EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI  

1. Genel Esaslar  

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

Kur’an kurslarımız için 23.07.2020 tarihli ve 28873483-251.99-E.517232 sayılı yazıda 

gönderilen söz konusu tedbirlerin alınması hususunda gerekli hassasiyet gösterilecektir. 

b) Yatılı eğitim veren Kur’an kurslarımızda Covid-19 salgını sebebiyle uygulanmakta 

olan  kontenjan planlaması yapılırken hafızlık eğitim programlarında eğitim gören 

öğrencilere öncelik verilecektir. 

c) Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Temel Öğretim, Hafızlık Eğitimi, Hafızlık Tekrar 

Programı ve Okul-Kur’an Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık 

Eğitimi programları DİBBYS/EHYS üzerinden yapılmış olan 16.07.2020 tarihli ve 15 

sayılı duyuruda ilan edilen takvime göre yapılacaktır. 

d) Hafızlık ve Hafızlık Temel Öğretim programında kayıtlı öğrenciler 12 saatlik temel 

öğretim programına kaydedilebilecektir. 

e) Hafızlık Temel Öğretim Programını bir öğrenci en fazla 3 dönem, hafızlık eğitimini ise 

en fazla 12 dönem alabilecektir. Bu süre içerisinde hafızlığını tamamlayamayan 

öğrencilerin kursla ilişiği kesilecektir. 

f) Hafızlık belgesine sahip olan kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerin öncelikli olarak 

hafızlık eğitim programlarında görev verilecek şekilde planlamaları yapılacaktır. 

g) 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. 

h) Kursunda kayıtlı olan öğrencilerin “Hafızlık Tespit Sınavı” müracaatlarını belirtilmiş 

olan kayıt tarihleri arasında yapmayan kurs yöneticilerinin ilgili müftülüklerce 

yöneticilikleri sonlandırılacaktır. 

i) 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kur’an kurslarında hafızlık eğitimleri üç dönem 

halinde uygulanacaktır. Her bir dönem eğitim takviminde belirtildiği tarihlerde 

yapılacaktır. 

j) Başkanlığımızca Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında 

kesinlikle ücret talep edilmeyecektir. Ancak eğitim-öğretim yapılan kursun yatılı olması 

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

Müftüsünün başkanlığındaki İl Eğitim Kurulu veya İlçe Müftüsünün başkanlığındaki 

İlçe Eğitim Komisyonu tarafından giderler tespit edilip belgelenmek suretiyle 

öğrenciden yeme, içme ve/veya yatak ücreti talep edilebilecektir. Bununla birlikte söz 

konusu giderlerini karşılayamayacak öğrencilerin giderleri mahallindeki imkânlar 

(vakıf veya dernek) yoluyla karşılanacaktır. 

k) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin yapmış oldukları rehberlik 

faaliyetlerinde maddi ihtiyaçlar, Kur’an kursu yöneticisiyle işbirliği yapılarak 

mahallindeki imkânlar (vakıf veya dernek) yoluyla karşılanacaktır. 

l) 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. Verilen bir yıl 

aranın verimli değerlendirilebilmesi için Hafızlık Takip Komisyonu'nun takibi ve 

işlevselliği artırılacaktır. Komisyon her dönem sonunda her öğrencinin durumu 

hakkında gerekli bilgileri DİBBYS/EHYS üzerinden kaydedecektir.(Öğrenciler bir yıl 

yüzüne eğitim aldıktan sonra 6. sınıfta ara vermeleri konusunda yönlendirilecektir.) 

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

fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri dikkate alınacaktır. Buna göre; 

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

düzenlenmesi, 

2. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin sınıf ve yatakhanelerinin mutlaka ayrılması 

ve imkânlar ölçüsünde ayrı binalarda veya farklı katlarda kalmalarının sağlanması, 

3. Yatakhanelerde aynı odada kalacak öğrencilerin aralarındaki yaş farkının 2’yi 

geçmemesine dikkat edilmesi, 

4. Yatakhanelerdeki yatak sayıları ile diğer mefruşatın mevzuatta belirtilen şartlara 

göre düzenlenmesi, 

5. Yurt ve pansiyonlarda güvenliğin sağlanması için koridorlara kameraların 

konulması, 

6. Yatakhanelere giyinme kabinlerinin konulması, 

7. Öğrencilerin dinlenme, beslenme ve ders çalışma süreçlerine rehberlik ve örneklik 

etmek amacıyla, nöbetlerin öncelikle kadrolu ve sözleşmeli öğreticiler tarafından 

kursta kalmak suretiyle tutulması, 

sağlanacaktır. 

n) Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda görev yapan öğreticilerden 3 yıllık eğitimin sonunda 

Hafızlık Tespit Sınavına hiç öğrenci göndermeyenler ve/veya Hafızlık Tespit 

Sınavında öğrencileri gerekli başarıyı gösteremeyenler Hafızlık Takip Komisyonunun 

teklifi ve müftülüğün onayı ile 2 yıl süreyle yüzüne eğitim verilen sınıflarda 

görevlendirilecektir. 

o) Kur’an kursları yurt ve pansiyonlarında gece nöbeti tutan Kur’an kursu öğreticilerinin 

nöbet ücretleri hakkında, Strateji Geliştirme Başkanlığının 01/07/2016 tarihli ile 

E.34017 sayılı mütalaası kapsamında hareket edilecektir.  

p) Hafızlığını tamamlayarak belge alan erkek 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. 

r) Sosyal etkinlik saatlerinde, öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek 

amacıyla ilgi ve yeteneklerine uygun olarak sportif aktiviteler; hat, ebru, ney üfleme, 

eğitici film ve belgesel gibi sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler fiziki mesafe, maske, 

hijyen kuralları göz önünde bulundurularak öğrencileri ders ortamından uzaklaştıracak 

şekilde kurs binasında düzenlenecektir. 

s) Öncelikli olarak imkânlar ve program dâhilinde hafızlık eğitim programlarında sosyal 

etkinlik ve rehberlik dersine PDR öğretmenlerinin görevlendirilmesi sağlanacaktır. 

Ayrıca, bir sınıfın sosyal etkinlik ve rehberlik derslerine aynı veya farklı kursta görev 

yapan diğer öğreticilerden biri, bulunamaması halinde ise o sınıfın Kur’an-ı Kerim 

öğreticisi girebilecektir. 



t) 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.) 

u) 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. 

 

2. Dönem Ve Kayıt Tarihleri  

Tablo :1 
 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI                                                                    

HAFIZLIK, HAFIZLIK HAZIRLIK, HAFIZLIK TEMEL ÖĞRETİM, HAFIZLIK 

TEKRAR VE TALİM PROGRAMLARI KAYIT VE DÖNEM TARİHLERİ 

DÖNEMLER KAYIT TARİHLERİ DÖNEM TARİHLERİ 

I. DÖNEM 25.05.2020 -- 08.06.2020 
01.06.2020 – 27.09.2020 

(17 Hafta) 

TATİL 27 TEMMUZ – 9 AĞUSTOS 2020   (2 Hafta) 

II. DÖNEM 21.09.2020 – 05.10.2020 
28.09.2020 -- 24.01.2021 

(17 Hafta) 

ARA TATİL 25-31 OCAK 2021   (1 Hafta) 

III. DÖNEM 25.01.2021 – 08.02.2021 
01.02.2021 - 30.05.2021 

(17 Hafta) 

 

Tablo : 2 
 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

KUR’AN KURSU-OKUL İŞBİRLİĞİNE DAYALI                                                      

ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK PROGRAMI                                                                   

DÖNEMLER KAYIT TARİHLERİ DÖNEM TARİHLERİ 

I. DÖNEM 15.06.2020 – 06.07.2020 
22.06.2020 – 06.09.2020 

(11 Hafta) 

TATİL 27 TEMMUZ – 9 AĞUSTOS 2020   (2 Hafta) 

II. DÖNEM 31.08.2020 – 14.09.2020 
07.09.2020 -- 24.01.2021 

(20 Hafta) 

ARA TATİL 25-31 OCAK 2021   (1 Hafta) 

III. DÖNEM 25.01.2021 – 08.02.2021 
01.02.2021 -- 20.06.2021 

(20 Hafta) 

 

 

 



3. 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 

işletilmediğidir. Bu sebeple komisyonun görevleri ve çalışma usul ve esaslarıyla ilgili 

konuların tekrar hatırlatılmasında yarar görülmüştür. 

 Bu çerçevede; 

a. Hafızlık Eğitim Programlarının 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. 

b. Hafızlık Takip Komisyonları müftülüklerce düzenlenecek olan program çerçevesinde 

belirli aralıklarla Kur’an kurslarına giderek öğrencilerin takibini gerçekleştirecektir. 

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. Hafızlık Takip Komisyonlarınca hafızlık eğitimine uygun olmayan kurslar tespit 

edilerek raporlanacak ve söz konusu kurslar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. 

 

B. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ 

 

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 

1. PDR öğretmenlerinin görev alanı, öncelikle yatılı hafızlık Kur’an kursları ve 4-6 yaş 

grubu Kur’an kurslarıdır.  

2. 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. 

3. 4-6 yaş grubu Kur’an kursuna yapılacak olan PDR öğretmeninin görevlendirmesi sınıf 

sayısı çok olan kurslar öncelenerek gerçekleştirilecektir. 



4. PDR öğretmeninin görevlendirileceği kurslar belirlenirken kurslar arası mesafenin 

yakın olmasına dikkat edilir. 

5. PDR öğretmenleri, görevlendirildiği kurs ya da kurslarda en az bir eğitim-öğretim yılı 

boyunca görev yapar. İhtiyaç olmadıkça görevlendirildiği kurslarda değişikliğe 

gidilmez.  

6. PDR öğretmenleri müftülük büro hizmetlerinde görevlendirilemez. 

7. 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. 

8. Kadın PDR öğretmenleri kadın Kur’an kurslarında, erkek PDR öğretmenleri ise erkek 

Kur’an kurslarında görevlendirilir. 

II. Çalışma Saatleri Ve İzinler 

1. PDR öğretmenleri, müftülük tarafından onaylanan yıllık program çerçevesinde haftada 

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

2. 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. 

 

2. Çerçeve Program  

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

hizmetleri programı EK- 1 de belirtilmiştir. 

 

C. PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA 

YÖNELİK FAALİYETLER 

1. 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. 

2. 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.  



3. 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. 

4. “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 

yapılmayacaktır.) 

5. 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 yapılmayacaktır.) 

6. Kurslarda deprem, sel vb. doğal afetler ile yangın gibi olaylara yönelik tedbirler alınacak 

ve müftülüklerce söz konusu felaketlere yönelik tatbikatların yapılması sağlanacaktır. 

(Covid -19 salgını sürecinde bu tatbikatlar yapılmayacaktır.) 

 

D. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ 

1. Kadrolu ve sözleşmeli öğreticiler maaş karşılığı ders görevi ve zorunlu ek ders görevlerini 

tamamlamadan geçici öğretici görevlendirme yoluna gidilmeyecektir. 

2. 2020-2021 Eğitim öğretim yılında görevlendirmeler İKYS üzerinden belirlenen kotayı 

aşmayacak şekilde yapılacaktır. 

3. 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. 

4. Kur’an kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri, İnsan Kaynakları Genel 

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

Sistemi) programı üzerinden yapılacaktır. 

5. Geçici öğreticiler, İKYS programı üzerindeki işlemleri onaylanmadan fiili olarak göreve 

başlatılmayacaktır. 

 

E. DİBBYS/EHYS (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİM 

SİSTEMİ/EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ) 

1. Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleriyle ilgili tüm iş ve işlemler 

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

yürütülecektir.  

2. DİBBYS/EHYS üzerinden resmi olarak açılmayan dersler için öğreticilere ek ders ücreti 

ödenmeyecektir. 

3. 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 

https://dibbys.diyanet.gov.tr/


yetkilerince açılabilecektir. Tahakkuk girişlerini zamanında yapmayan personeller 

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

4. DİBBYS/EHYS’ den yapılan duyurular resmi yazı niteliğinde olup söz konusu sistem 

üzerinden yapılan duyurular için ayrıca müftülüklere yazı gönderilmeyecektir. 

5. 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. 

6. Kur’an kurslarında yürütülen projelerle ilgili istatistiki bilgiler DİBBYS/EHYS’ye Proje 

faaliyet işlemleri sayfasından girilecektir. 

 

F. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR 

1. 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. 

2. 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. 

 

G. 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. 

 

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

personelimize teşekkür eder, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz. 

 

 

 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

 



EK-1 
    

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ HAFIZLIK EĞİTİMİ VEREN KUR’AN KURSLARINA YÖNELİK REHBERLİK   

HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI 

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 servisinin 

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 



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 

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 

bireysel 

görüşme 

Sınıf rehberliği 

(PDR 

Öğretmeninin 

uygun gördüğü 

bir veya sınıfa 

yapılır) 

Yönetici ve Öğreticilerle 

toplantı 

Sınav Kaygısı 

 

 

 

 

Sınav Kaygısı 

Konulu Pano 

 

 

Öğrencilerin 

duygusal ve bilişsel 

gelişimlerine katkı 

sağlayacak 

etkinlik/drama/oyun 

/video 

 

 

 

 

- Sınav Kaygısı ile 

Başa Çıkma Yolları 

ile ilgili çalışmalar 

yapılması 
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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 veya bir kaç 

sınıfa yapılır) 

 
-Kitap 

Okumanın 

Önemi 

Kitap 

Okumanın 

Önemi 

 

 

Öğrencilerin 

duygusal ve bilişsel 

gelişimlerine katkı 

sağlayacak 

etkinlik/drama/oyun 

/video 

Kitap Okumanın 

Önemi 

Ve okuma 

alışkanlığının 

kazandırılması 

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 


