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YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME İLE KUR’AN KURSLARI EĞİTİM ŞARTLARI

S.N İL KORONAVİRÜS
 RENGİ

4-6 YAŞ İHTİYAÇ
ODAKLI

YATILI
HAFIZLIK

GÜNDÜZLÜ
HAFIZLIK

1
Mavi

(Düşük Riskli ) 

Yüz Yüze 
(Temel ve Kısa
Süreli Öğretim
Programları)

Yüz Yüze 
(Temel

Öğretim
Programları)

Tamamı 
Yüz Yüze

Tamamı 
Yüz Yüze

2
Sarı

(Orta Riskli) 
Yüz Yüze 

(Temel ve Kısa
Süreli Öğretim
Programları)

Yüz Yüze 
(Temel

Öğretim
Programları)

%70 
Yüz Yüze

%70 
Yüz Yüze

3 Turuncu
(Riskli) 

Dönüşümlü Dönüşümlü % 60 
Yüz Yüze

% 60 
Yüz Yüze

4 Kırmızı
(Çok Yüksek Riskli) 

Dönüşümlü Çevrim içi % 20 
Yüz Yüze

% 20 
Yüz Yüze



➢ Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 15 günlük haritaya göre
illerimizdeki eğitim durumu da değişecektir.

➢ Kurslara girişlerde HES kodu uygulaması zorunlu olacaktır.

➢ 4-6  yaş  grubu  Kur’an  kurslarında  mahalli  dışından  kayıtlar  kendi  mahallinde
gerçekleştirilecek yüz yüze eğitimlere yönlendirilecektir.

➢ Haydi  Türkiye  Evden  Kur'an  Öğrenmeye/Okumaya  Programı  tüm  illerde  çevrim  içi
uygulanmaya devam edecektir.

➢ İhtiyaç Odaklı Kısa Süreli Öğretim Programları (Cuma Dersleri, Akaid, İlmihal, Tefsir, Hadis,
Siyer) tüm illerde çevrim içi uygulanmaya devam edecektir.

Mavi renkli (Düşük Riskli ) ve Sarı renkli (Orta Riskli)  olan illerimizde:

1) 4-6  yaş  temel  ve  kısa  süreli  öğretim  programlarında  öğrenci  sayısının  tamamıyla  (bir
sınıfta en fazla 18)  en az 4 gün yüz yüze eğitim yapılacaktır.

2) İhtiyaç Odaklı Temel Öğretim Programlarında öğretici en az 6 öğrenci ile yüz yüze; yüz
yüze devam etmek istemeyen diğer öğrencilerle çevrim içi  olarak sorumlu olduğu ders
saatini tamamlayacaktır.

3) İhtiyaç  Odaklı  Temel  Öğretim  Programlarında  yüz  yüze  devam  edecek  6  öğrencinin
bulunmaması halinde söz konusu program kapatılacaktır.

4) Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Programında öğrenci sayısının tamamıyla yüz yüze
eğitim yapılacaktır.

Mavi  renkli  (Düşük  Riskli  )  olan  illerimizde  ;  Yatılı  hafızlık  ve  gündüzlü  hafızlık
kurslarının tamamı yüz yüze olacak şekilde eğitimlere devam edecektir.

Sarı renkli (Orta Riskli) olan illerimizde; Yatılı hafızlık ve gündüzlü hafızlık kurslarının
eğitimleri %70 kapasite ile yüz yüze, geri kalan %30 ile çevrim içi olarak yapılacaktır.

Turuncu renkli (Riskli) illerimizde;

1) 4-6  yaş  temel  ve  kısa  süreli  öğretim  programları  ile  İhtiyaç  Odaklı  Temel  Öğretim
Programlarında dönüşümlü olarak eğitimlere devam edilecektir.

2) Dönüşümlü  sistem  yüz  yüze  eğitime  devam  eden  11  ve  üzeri  öğrenci  olması  halinde
uygulanacaktır.

3) Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Programında çevrim içi eğitim yapılacaktır.

4) Yatılı hafızlık ve gündüzlü hafızlık kurslarının eğitimleri %60 kapasite ile yüz yüze, geri
kalan %40 ile çevrim içi olarak yapılacaktır.

Kırmızı renkli (Çok Yüksek Riskli) illerimizde;

1) 4-6 yaş temel ve kısa süreli  öğretim programları dönüşümlü olarak eğitimlerine devam
edecektir.  Dönüşümlü sistem yüz yüze eğitime devam eden 11 ve üzeri  öğrenci  olması
halinde uygulanacaktır.

2) İhtiyaç Odaklı Temel Öğretim Programları çevrim içi gerçekleştirilecektir.

3) Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Programında çevrim içi eğitim yapılacaktır.

4) Yatılı hafızlık ve gündüzlü hafızlık kurslarının eğitimi %20 kapasite ile yüz yüze, geri kalan
%80 ile çevrim içi olarak yapılacaktır.


