
ÇOK DEĞERLİ VELİLER
Salgın nedeniyle bir süredir evlerdeyiz. Bu zamanlarda kendinizde ve çevrenizde pek çok şey size 
farklı gelebilir. Bu dönemlerde de hayatımız, sorumluluklarımız aynen devam etmekte olup sadece 
uygulamada değişiklikler vardır. Uzaktan eğitimin olması bizim sorumluluklarımızı azaltmaz. Bu sü-
reçte çocuklarınızın desteğinize daha çok ihtiyacı vardır. 
Kıymetli Anne-Babalar,
Öğrencilerin hafızlık sürecinde belli bir plan program dâhilinde çalışabilmeleri ve takiplerinin daha 
sistemli yapılabilmesi adına yatılı Kur’an kurslarımız büyük öneme sahiptir. Ancak tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bu süreçte hafızlık eğitimlerinin internet ve 
bilişim imkânları vasıtasıyla uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi uygun görülmüştür.
Kıymetli Veliler,
Hafızlık eğitiminin süreklilik arz ettiğini, sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için öğrencilerin ders takip-
lerinin yapılmasının çok önemli olduğunu ve başarının sağlanması için çocuğunuzun öğreticisi ile 
güçlü bir iletişim kurmanız gerektiğini lütfen unutmayalım.
Çocuklarınızın ders çalışma sürecine elinizden geldiğince lütfen destek olun. Ev ortamında daha 
rahat çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturmaya gayret gösterin. Ders çalışacakları zaman konu-
sunda birlikte bir program hazırlayın.
Ders çalışmadıkları zamanlarda kendilerine zaman ayırmalarına izin verin. Hatta bu süreçte anne 
baba olarak bazı zamanlarda oturup çocuğunuzla ezber yapmaya ve ona ders vermeye çalışın.  
Ayrıca onlara sürekli yapacaklarını hatırlatmak yerine bu süreci onlarla beraber tecrübe etmeye 
çalışmanız çocuklarınızı ders çalışma konusunda daha çok motive edecektir.
Değerli Veliler,
Lütfen çocuklarınız ile bol bol konuşun ve beraber etkinlikler yapmaya özen gösterin. Evin içinde bir 
programın olmaması sürekli oturma hissine, bıkkınlığa, öfkeye, eylemsizliğe, isteksizliğe, çalışma-
sanız bile yorgunluğa sebep olacaktır. Lütfen verimli aktiviteler ile hareketli olmaya özen gösterin ki 
bu sayılan risklerden uzak olabilesiniz. 
Bu süreçte faydalı programları televizyon da ya da internet ortamı üzerinden seçmeye ve beraber 
izleyerek üzerinde konuşmaya çalışmanız, çocuğunuzun eğitimine olumlu katkı sağlayacaktır. İçe-
risinde bulunduğumuz bu Kur’an ayında Diyanet TV’de yayınlanan mukabele programlarını ailece 
takip edelim. Unutmayın ki çocuklarınız da sizin izlediğiniz programlar hususunda sizleri örnek ala-
caklardır. 
Saygıdeğer Velimiz,
Kurslarımız bünyesinde eğitime ara verilip uzaktan eğitim sürecine geçtiğimiz bu dönemde çocu-
ğunuzun hafızlık eğitimi için evinizi kurs ortamına dönüştürerek her türlü desteği sağladığınız için 
sizlere teşekkürlerimi sunarım.
Bu zorlu sürecin en kısa zamanda hayırlısı ile son bulmasını temenni eder, sizlere Hayırlı Rama-
zanlar diler, çocuklarımızın kurslarımızla buluşacağı güzel günlerin gelmesini Yüce Rabbimizden 
niyaz ederim.
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ÇOK DEĞERLİ HAFIZLIK ÖĞRENCİM
Ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 salgını sebebi ile sokağa çıkma yasağının olduğunu ve bu 
yasağa uyarak üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğini biliyorum. Bunun için 
öncelikle sana tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
Salgın nedeniyle bir süredir evlerdeyiz. Bu zamanlarda kendinizde ve çevrenizde pek çok şey size 
farklı gelebilir. Unutulmamalıdır ki yaşadığımız şu zamanlar bir kriz anıdır. Olağan akış içerisinde 
olmadığımız için etrafımızda ve kendimizde farklılıklar olması normaldir.  Bu dönemlerde hayatımız, 
sorumluluklarımız aynen devam etmektedir ve sadece uygulamada değişiklikler vardır. Uzaktan eği-
timin olması, uzaktan iş hayatının olması gibi etmenler bizim sorumluluklarımızı azaltmaz. 
Değerli hafız öğrencim, uzaktan eğitim döneminde olman, kendini farklı hissetmen seni görevle-
rinden alıkoymasın. Her gün ders ortamının oluşturulması gerektiğini ve bu süreçte değişen şeyin 
sadece ortam olduğunu unutma. 
Eminim sen de elinden geldiğince vaktini verimli geçirmeye dikkat ediyorsundur. Gününü verimli ve 
kaliteli geçirebilmen için benim de senin için birkaç önerim olacak.
Evdeki hijyen kurallarına uyduğuna eminim. Bundan böyle daha da dikkat etmen hem kendi hem de 
aile sağlığın için çok önemli. 
Evet, kursa ara verdin fakat hedeflerini göz ardı etmiyorsundur umarım.
Hafızlık öğreticinin, babanın ve annenin gözünde çok değerli olduğunu ve onların senin kaliteli bir 
öğrenci olman için gayret gösterdiklerini bildiğinin farkındayım ve onların yönlendirmelerini en güzel 
şekilde yapacağına inanıyorum.
Öncelikle her gün için zihninde bir plan oluşturmakla başlayabilirsin.  Bir gün önceden yarın kaçta 
kalkacağını, hangi saatte ezber yapacağını ve diğer aktivitelerini planlamalısın. Unutma ki planlı 
yaşam her zaman başarıyı getirir. 
Uyku düzenine dikkat etmelisin. Günde en az sekiz saat uyu ve 00.00-03.00 arasını uykuda geçir-
meye özen göster. Çok geç yatmamak ve buna bağlı geç kalkmamak öğrenme sürecinde en önemli 
etkenlerden biridir.
Ders dışındaki serbest zamanlarının bir kısmına seveceğin türden kitap okuma faaliyeti ekleyebilir-
sin.
Sosyal medyada geçirdiğin süreyi sınırla. Ders esnasında dikkatini dağıtacak mesaj, watsapp gö-
rüşmesi gibi durumların hepsine dur, seninle dersim bitince ilgileneceğim demek iradeni güçlendirir, 
sen bunu yapabilirsin.
Değerli yavrum, sen biriciksin, senden bir tane daha yok. Kişiliğinle, karakterinle, öğrenme şeklinle, 
yürüyüşünle, yemek yiyişinle, problem çözme yöntemlerinle, hüzünlerinle, gülüşünle, hayallerinle 
var olmak ne büyük bir şeref değil mi? 
Ve biliyor musun bu vatanın, bu milletin sana çok ihtiyacı var.
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