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Özet

Yaz Kuı/an kursları, en az ilköğretim 5. sınrfi bitirmiş olan
öğrmcilere yöneli! olarak yaz aylarında camiler, Kur'an kurslarr ve
belirlenen diğer mekanlarda açılan 2 ay süreli kurslardır. Bu kursiara

kayıtlaı, ilk ve orta öğretim kurumlarırun yılsonu tatiline girdiği ilk hafta
yapılır, ikinci haftadan itibaren de öğretime başlanıı.
AraştrrrnadaElazığ il merkezinde ve köylerinde göreıı yapan 180
din görevlisine Yaz Kur'an kursları ile ilgili olarak anket uygulanmıştır.
Anket sonucunda elde edilen veriler ışığnda Yaz Kur'an kurslarında
karşılaşılan problemler tespit edilmiştir. En son olaıak tespit edilen bu
problemlerin çözümüne itişkin öneriler

geliştirilmiştir.

,

,,

'

Anütar Kelimeler: Diyanet İşled Başkanlığı, Yaz Kur'an

,

Kursu,

Din Görevlisi, Cami, Müfredat Programı.

Abetıact
The Opinion of the Religious Officalg Dealing Summer

Qulaı

*:"lİİ::JH:'jr:ffi'İİ",t,a",,t

who finished
The summer
the first five years of,Primary School education. They are held in two months
in the deteımined places. The courses are realized when the Primary and
Secondary schools are closed. Afteı the second week of the summer holiday
üe courses begin.
We realized a survey among 180 religious officals in the city center
or towns of Elazığ about the §ummer Quran Teaching,İoutses. We
determined problems happening during the Quran teaching coıırses, and
developed proposals abouıt their solutions.
Key Words: Department Of Religious Affairs, The Sümmer Quran
Teaching Courses, Religious Offical, Mosque, Curriculum Program.

1. Problem
Y.az,aylarında
açılan Yaz Kuy'an kursları yaygın din eğitimiı adı
,'
yürüttilen
altında cAmilerde
din eğitimi etkinlikleridir.
' Fırat Üniversitesi flahiyat Fakiiltesi

Ögetlm Üyesl.
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Yaz Kur'an kursları, en az ilköğretim 5. sınıfi bitirmiş olan
öğıencilere yönelik olarak Kur'an-r Kerim'i ve mealini öğrenebilmeleri, dini
bilgiluini geliştirebilmeleri amacıyla'Mili Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve
gözetiminde, yaz aylarında camiler, Kur'an kursları ve belirlenen diğer
mekanlarda açrlan 2 ay süreti kurslardır. Yaz Kut'an kurslarından ilkÖğretim
5. sırufı tamamlayan öğrencilerden lise son sınıfa kadaı tiim ilk

ve

ortaöğretim kademelerinden öğrenciler yararlanır.z

Diyanet fuleri Başkanlığı, uzun yıllardan beri devam eden Yaz
Kulan kurslarında 2005 yılından itibaren yeniden yapılandırma
çalışmalaıına başlamıştır. Belirlenen eğitim ilke ve hedefleri doğrultusunda
yeni bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. Yaz Kur'an kutşlarrna devam eden
öğıencileıin eğitim ihtiyaçları, eğitirnin süresi, öğtenci velilerinin tatil
programları, eğitimin etkin ve verimli bir şekilde yürütiilebilmes! vb.
etkenler dikkate alınarak yaz kur'an kurslarında "kurlu sistem"e
geçilmiştir. Kur sisteminin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla Yaz
Kur'an kurslarında "dönem esası" benimsenmiş ve kurslar üçer haftalık üç
dönem halinde düzenlenmeye başlanmıştır.3

Kur esa§tna göre hazrrlanan "Yaz Kur'an Kursları Ögr*lm
Programı" 2005 yılında uygulamaya konulmuş ve basrlarak büttin
öğreticilere ulaştırılmışhr. Programda haftada 10 saat Kulan-ı Kerim,.2 saat

l saat Siyer dersi yer almaktadrr.ı
ile
Kur'an kursları düa verimli ve başarılı hale
Yeni uygulama

İbadet, 1 saat İtikat, 1 saat Ahlak ve

gelmiştir. Her ne kadar yeni sisteme uyumda ve uygulamada problemler
yaşansa da, kur sistemine göre oluşturulan ve öğrenen merkezli çerçeve

esnek proğram temeline dayalı yeni uygulama zamanla daha iyi hale
gelecek5 ve önümüzdeki yıllarda diğer kurslarda da uygulanacakhr.s
Söz konusu progTamirt öngörülen yeni eğiüm anlayışına göre etkin
ve verimli biçimde uygulanabilmesi için öSeticilerin eğitimi bağlamında
mateıyal geliştirme çalışmaları başlatılmıştır,Yaz Kur'an kursları için;"Yaz

(u/an Kursları Öffetic rc

;e "Görsel-İşitsel Materyal l
Yaz Ku/an kursla:

ıılındah itibarçn her yıt F*
:ğ ğtim seminerine alı
=şkilatında görev yapan
)iyanet İşleri Başkanının k
:erçekleştiıilmiştir.7

yaz kur'an kuısl

şrçevesinde

ilk

defa h

Öğıeticiter için hazulanaı
ımaçlar, temel beceriler, de
iğretici nitelikleri, öğterırx
:ilgiler yer almıştır,1o
Diyanet İşleri Başk
,.,ermesi ,ve
bu yönde teş
ığtencilerin sayısında btiş
i000 yılında 7|5173 olan bu

"yaz kut'an kuıs

nateryallerinin hazrılanma
nizrrıet içi eğitim kuısların
§leri Başkanlığının yaygın
personelin kalitesinin 1ıi
2rojelerdendir.ız

Diyanet İşleri

B€

:eşebbüslerinin uygularu;problemlerin neler olduğu
açslna sahip olduğu araşhl
Bu doğrultuda anş
"Din göraılileriniı \
ieğerlendirıneklir."

Yaygın din ğümi ile ilgiü olarak bkz., Din Eğittmi All Komiayonu Raporı, D.P.T., Ankata, 1983,
s. 28, Cemal Toşun, Din oe Kimlik,Tiiıkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 193, s. 56.
2 Bkz., Alpaslan Durınuş, Hatice lşılak ve N. GöJçegöz Karatel«irç YazKur'an Kunlan Ögretici
Kılıııazu, Diyanet İşteri Başkanlığı Yaprüan, $pkar4 2ff)6, s, lQ
httpı//www.diyanet.gov.trlturkistı/dinegiümVdin-egitinü-daitesi-baskanligi-icerik-yaz-kur-an1

kurslari-150.aspx.

(03.12.2011).

ivl Şevki Aydın,'^{azKüı/an Kursunda Kur Sistemi",YazKur'aı Kurslan ÖgreticiKitabı,
Türkiye Diyanet Vakfı Yapnlaıı, Ankara, 2üJ/7, s. |t-14, Aydıru "Kur an Kuısu ve Kur Sistemi",
Diyanei Aylık Dergi, Sayı:l91, Ankara, 2007, s, 20-24.
4 Yaz Kur'an Kurclan ÖYetim Progrrmı,Diyanet
fuleri Başkanlığı Yayınlan, Ankara 2005.
5 Mustafa Önder, 'Teorik ve Pratik Açdan Yaz Kuy'an Kurslan Öğretim Programına Bit Bakş",
Fırat fjniversitai İlalıiyat ralclltai Dergisi, Yıt:13, Sa}ni, Blazğ 2ü8, s. 276.
6 Aydıç "İsteğe Bağlı Din Eğitimi Taleplerini Kuy'an Kursunun Kaışılama Durumu" Diyanet
,
3

Aylık Dergi,

Sayı: 193,

Ankar4

2007 , s.

3842.
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rurslari- 150.aspx. (03.1220l0).
t

Bkz., İbrahim Hakan Karataş,

A!

K t ab ı, liiıkil.e ğ
' Bkz., Abdullah AEk, a. B€ktaş 1
Klarataş, İ Aslaç M. Ç. Aslan ve Ç
|1ur slan Ö gre

t i

cl

Vaifi Yayınlaç Ankar4 2007.
i Durmuş, Işılak Kaıatekin, Yız i
:: http://www.diyanelgov.tr/tuıic
ıı-kurslari-l50,asox. (03.122010)t
ı Hayrullah Köken, "M. Şevki Ay,
Ufuklar Üzerine" ,Diyanet Ayl*D
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Kur'an Kurslarr Öffetlcl Kılavuzu", "Dinimizi Öğreniyoru/' öğretici kitabı
ve "Görsel-İşitsel Materyal Seti II" geliştirilnıiştir.
Yaz Kur'an kurslarında,göıev alacak personelin tamamınıry 2005
yılından itibareı her yıl Haziran apnda mahallinde bir hafta süreli hizmet
içi eğitim seminerine alınması kararlaştırılmıştır.' Bu çerçevede, taşra
teşkilatında görev yapan ti,im personele yönelik olarak iki kez, bizzat
Diyanet İşleri Başkanının katılımıyla canlı yayınla uzaktan eğitim programı
gerçekleştirilmiştir,7
Yaz Kur'an Kurslarr öğreticis ve " öğrenci kitabıg bu progıam
çerçevesinde ilk defa hazırlatılarak basımı ve dağıtımı yapılmıştır.
Ögtetlciler için hazırlanan kılavuz kitapta kurslarla ilgili genel bilgi,
amaçlar, temel beceriler, değerler, öğrenme alanları, kazanrmlar, etkinlikler,
öğretici nitelikleri, öğrenme-öğretme ilkeleri ve yöntemleri ite ilgili ayrıntılı
bilgiler yer almıştır.10
' Diyanet İşleri Başkanlığının Yaz Kur'an kurslanna gereken önemi
vermesi ,ve bu yönde teşvik edici adımlar atması, kursa devam eden
öğrencilerin sayısında büyük oranda artış yaşanmasına sebep olmuştur.
2000 yılında 715L73 olan bu sayı 2009 yılında 188163Ze ulaşmıştır.lı
"Yaz KıJt'an Kursları Oğretim Programl'nın geliştirilmesi, ders
materyallerinin hazırlanmasr, kurs binalaıınıri iyileştirilmesi, öğreticiler iğn
hizmet içi eğitim kurslhrının düzenlenme§i ve yaygınlaştırılması, Diyanet
İşleri Başkanlığının yaygın din eğitiminin geliştirilmesi ve bu eğitimi veren
personelin kalitesinin yükseltilmesi bağlamında'gerçekleştirdiği ciddi
projelerdendir.12

Diyanet İşleri Başkanlığırun Yaz Kur'an kurslarına yönetik

teşebbüslerinin uygulamaya nasıl yansıdığı, kurs esnasrnda yaşanabilecek
problemlerin neler olduğu ve bu konuda din göıevlilerinin nasıl bir bakış
açlsma sahip olduğu araşhrrlması gereken huşuslardandır.
Bu doğrultuda araştırmanın temel problemi;
"Din göreıılilerinin Yaz Kur'an hırslanna yönelik görüşlerini tespit ederek
değwlendirınektir,"

cl-ıııı

Rıporu, D.P.T., Ankara,

19&3,

ıın"hrç Ankara, 193, s.56.
*1.1r,
ı. 1r],

V.

Kur'an Kurslan

Ögretll

Kılçı Rurslgn Ögrelici Kltabı,
jrı 'Ku/an Kursu ve Kuı Sistemi",
stğn

Ankara, 2005.

Öğı€ti§ı Progtamına Bir Bakş",

ğffi,s.276.

htto://www.divanet.eov.trlturkish/dincgitimi/din-esitimi-dairesi-baskanlisi-icerik-vaz-kur-an-

kurslari- 1S0.aspx, (03,12.2010),

rc,esinas}anligi-icerik-yaz,kur-an-

üi: Yalıılan,

;

rı:rı Ka§ılama Durumu", Divaııet

E

Bkz., İbrahim Hakan Karataş, Alpaslan Dutmuş, Dudu Ekinci ve Hatice lşılak,

laz Kur'an

Karslın Ögreticl Kitabı, Ti.iıkiye Diyanet Vakfi Yayırları; Ankaıa, 2007.
'Bkz., AHullah AEk, A, Bektaş A- Duımuş, C, Çarbaş D. Ekincl G, Kalkancı, H. IşılaÇ İ. H.
Karataş, İ. Aslaç M, Ç, Aslan ve V. Karataş Yaz Kur'an Kurslan Öğıenci Kitabı, Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınlan, Ankara, 2007.
ı0 Durmuş lşılak, Karatekin, Yaz Kur'an Kursları Öğretici klaouzu, s, l0,
http://www.diyanet.gov.trlturkishldinegitimi/din-egitimi-dairesibaskanligi-icerik-yaz-kur_
an-kurslari-l50.aspx. (03. 12.2010).
12 Haynıllah
Köken, "M. Şevki Aydın İle Din Eğitimi ve Din Hizmetierinde Yeni Açtımlar, Yeni
Ufuklar Üzerine', Diyanet AyIık Dugi,Sayı, L?2, Ankara, 2005, s, 26-29.
11
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2.

AıaştımıanınAtıao

r*-4g -

ve Önemi

Din görevlilerinin Yaz Kur'an kurslarına yönelik görüşlerini çeşitli
yönleri ile ele alan bu aıaşhrm4 öncelikle Yaz Kur'an kuıslar{ ile ilgiii
düşüncelerine ilişkin mevcut durumun belirlenmesini amaçlamaktadır.
Bu çalışm4 din görevlilerinin Yaz Kuy'an kursları :ile ilgili
görüşlerini belirlemek açısından önem taşımaktadır.
3.

Ataştırnıanın Sınrrlıl ı klan

Bu araştırma;

1. Araştırmanın gerçekleştiği dönemde Elazığ

köylerinde götev yapan din

görevlilerifle,

il

merkezinde ve
I

Din görevlileıinin Yaz Kur'an kurslarına yönelik görüşlerini tespit
amacıyla düzenlenen anket formunda bulunan anket maddeleriyle
sınırlandırılmışhr.
4. Yöntem
Araştrrma, din görevlilerinin herhangi bir konudaki görüşlerini ve
değerlendirmelerini içeren araştırmalar alan. ar4Şırması adıru aldığİ için
"Alan Araşhrması"l3 türüne bir örnektir. Araştırmada veri toplamak üzere,
"Anket (Sorgu KAğıdı) Tekniği" uygulanmıştır.ıı
5. Verilerin Çözümlenmesi
Elazığ il merkezinde ve köylerinde görev yapan din görevlileıinin
Yaz Kur'an kurslarına yönelik görüşlerini tespit amacıyla hazırlanan anket
formundan elde edilen verilerle ve katılımcıların kişisel özellikleriyle ilgili
olarak, betimsel istatistik teknikleri kullanılaraÇ frekans ve ytlzdelik
dağılımlar vb. bulgulaı sunulmuştur.
Ayrıca, din görevlilerinin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlardan
"Başka' seçeneğine ya da boş yerlere yazdıklaıı notlardan elde edilen veriler
de değerlendirilmişİir. Analiz ve çözümlemeler SPSS paket programından
yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.

I

So ve uzeri

lToplam
Tablo-l'de göriitdğ
düzeyinde, o/o 25,üsı ?*,47
Ğıizeyindedir.
Araştırmada her
görülmektedir.
6.2. Meşleki Kıdeı

2.

5.

Tablo-1
Din Göıevlilerinin Yas Düzevlerine Göre Dağılımı

Yaş

Sayı

o/"

18-25

4

2,2

26-33

22

3441

46

25,6

Alan araştıızıalaıı hakkmda bilgi için bkz; Ali Do. Lan Arseveı1 .AJcn Araştırma Yimtmıi, İLkeler,
Tekıikler, Örn*W, Giindiiz Eğitim ve Yayıncılık, 2. nasİ<ı, Ankara 2001, s. 101, 102, Ayhan Ural
İbrahim Kılıç 8 ilimsel Ataştırmq Süreci ııe SPiS ile Vqi Analizi, Delay Yayınolılç Ankara, 2005, s.
'3

L9.

Küç

Tablo-2'de görüdi
{o/o 37,2) y ı||arı.ıftısm
6.3.

Mezun

Olunı

Din Gör€f

BulgulaıveYorum

5.1. Yaş

ıı Ural,

2725

B ilimsel

Arıştırma

Stjreci ıse SPSS ile Veri

746

Analizi, s. ?2.

Sosyal

Bili]

yüksek okul

Tablo-3de goıüd
arasında İhhiyat Ön llş
ıkinci sırada İmam Hati
Öğetlm İttisat ve Soşrdt l
o/o
6,7' si ise İahiya
e/" 7,2},
6.4. Kadro

DinGöreı,
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ı _vörıelik görüşlerini çeşitli
z Ku/an kurslarİ ile ilgil:
esini amaçlamaktadır.

Ku/an kuisları' ile ilgili

lrr.

Flazığ

il

42-49

&t

46,7

50 ve üzeri

24

1e3

100
1B0
Toolam
Tablo-l'de görüldüğü gibi din görevlileriniaYo 46,7'şi 4249 arasıyaş
düzeyinde, o/o 25,€sı'34-41:,arasr yaş düzeyiııd9i,9/",12,2'si 2&33 arası yaş

dtizeyindedir.

.

Araştırmada her yaş düzeyinden din görevlisinin yer aldığı

:,:.

ı

merkezinde ve

görülmektedir.

6'2' Mesleki

Kıdeın " I
Tabto-2

m yönelik görüşlerini tespit
ııuın anket maddeleriyle

Mesleki kıilen

ıir konudaki görüşlerini ve
zştrması adıru aldığı için
rmada veri toplamak üzere,

Sayı

eı, vapan din görevlilerinin
t amaoyla hazırlanan ankeı
m kişisel özellikleriyle ilgü

1-5

19

10,6

9

5

11-15

24

|3,3

M-2a

24

1a3,

2L-25

67

37,2

37

z0,6

180

100

Toolam"

Tablo-2'de görüldüğii gibi hizmet yılı en çok 26 ve üzeri (% 20,6'1ile
21-25(%37,2)yı||an|aıasındayoğunlaşmaktadır.
6.3.

ııaiç frekans ve' }üzdelik

Mezun Olunan Okul

Tablo-3

Din Görevlilerinin Mezun Qldukları Okula Göre Dağılımı
Sayı
Yo
Okııl
66
36,7
İmam Haiip Lisesi
72
4a
İlahivat'Ön,lisans
6,7
12
ılahiyat Lisans
13
7,2
Acık Öğretim İktisat
7,2
Lisans
13
Sosyal Bilimler Ön
2,?
Sosyal Bilimler Meslek 4
yüksek okulu

ıla-a verdikleri yanıtlardan,
rıotlardan elde edilen verileı
r SPSS paket programrndar

Y"
2,2
12,2

ırcry A}an ArEtırtna Yifutemi, Ilkda
nlara, 2m1, s. 101, 102, Ayhan Unl
Deray Yayınolrk, Ankara,2005, s
.

*D.

Yo

5_10

26veizeri

i

201 1

180
100
Totlaın
görevlilerinin
mezun
olduğu okullar
gibi
din
Tablo-3'de göıüldüğii
aıasında İtahiyat Ön Lisans mezunları ilk sırada yer almaktadır (% 40).
İkinci sırada İmam Hatip Lisesi mezunları gelmektedfu ("/o 36,7|. Açık
ÖŞetlm İktisat ve Sosyal Bilimler Ö:ı Lisanş mezunları eşit oranlara sahiptir
(% 7,2}.

o/o

6,7'

si ise İhhiyat Fakültesi mezunudur.

Din Görevlilerinin Kadro Durumlarına Göre Dağılımı
1,47

T
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Kailro

Sayı

ollo

İmam-Hatip

L32

73,3

Müezzin

48

,

26,7

180
100
Toplam
Tablo'dan din görevlilerinin yandan fazlasrnrn (%73,3' İmam-Hatip
kadrosunda olduğu anlaşılmaktadır. Kahlımcıların o/"26,7'şi ise müezzindir,
6.5. Görev Yeri

Tablo-Zde göriiıldü
kurs öncesi personele veı
N,6'sı az fayda|ı, o/o 27,7sıi
6.8. Eğitim S€min€
Din Görevl
Nedenl

Tablo-5

Din Görevlilerinin Görev Yerlerine Göre

Tablo'da görüldüğti gibi
merkezinde, V"
6.6.

38,3'

ii köyde,

Hafızlık Durumu

o/o

din

görevlilerinin

Tablo'dan eğitiı

yarlsı

(49,4) il

!2,2' si kasabada görev yapmaktadır.

çoğunluğunun (% U,6')
olduklan anlaşılmaktadır.
Başka:

Din görevül€ri
Tablo-6

Din Görevlilerinin Hafızlık Durumuna Göre Dağılımı

egt

görüşlerini şu şekilde ifade
- Eğrtirn seminerleı
- Süre çok uzun hıt
- seminerlerde anl
bunların köy camilerinde u
6.9.Yaz Kut'an Kc

Di
Tablo-6'da görüldüğü gibi din görevlilerinin

o/"

82,ü i hafız

Y

değilken

Yo17,2'si hafizdır.

6,7. Yaz Kut'an Kurşlan
seminetini Naeıl Buldukları

Öncesi Personele Vedlen Eğitiın

Tablo-7
Din Görevlilerinin yaz kuı'an kurslan Öncesi personele
Verilen Eğitim Seminerini Naşıl Bulduklarına İllşkln
Göıe
Saın
Seıııing
"/o
15
8,3
Çok faydalı
89
49
Favdalı

Azfaydalı

37

2a,6

Favdasız
Toolam

39

21,7

180

100

148

Tablo.9'da görütdı
Yaz Kuı'an kurslar
tıiilümde yapanların oraııı
79,4)

Aybey'in (2005)
öğrencilerin büyilk çoğu

5.

Teoıorııı QaıcyaırerııHııı|

Sayı 2011
ol
lo

132

,

48

73,3
26,7
100

180

ınnı

(7o

73J) İmam-Hatip
müezzindir.

% 26,7'si ise

erlerine Göre Dağılımı
ol

/o

38,3
72,2
49,4

100

yaılsı (49,4') il
irev yaprnaktadır.
efinin
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Tablo-Zde görüldüğii gibi din görevlileıinin yarıdan fazlasr {%57,7)

kuıs öncesi personele verilen eğitim seminerini faydalı bulmaktadır.
I

,

ıurıa Göre

Dağılımı
Yo

|7,2
82,8

in % 82,8'i hafiz değilken,

ııonele Verilen Eğititıl
ıdan Öncesi personele
Bulduklarına İlişkln

%

2a,€sıazfayda|ı,Vo27,7'şi ise faydasız bulmaktadır,
6.8. Eğitim Senıinerini Faydasız Buluyorlaısa Nedenleri
Tablo-8
Din Görevlilerinin Eğitim Seminerini Faydasız Buluyorlarsa
Nedenlerine llişkin Görüslerine Göre Dağılımı
o/o
Fauilasız
Sayı
süre cok uzun
4
10.3
süre cok kısa
2
5,1
Aynı bilgiler tekıar 33
84,6
edilivor
Toplam
39
100
Tablo'dan eğitim seminerini faydasız bulanların büyük
çoğunluğunun (% U,6) "Aynı bilgiler tekrar ediliyof düşüncesinde
oldukları anlaşılmaktadır.
Başka:
Din görevllleri eğitim seminerini faydasız bulmalarına il§kin olarak
, i
görüşlerini şu şekilde ifade ebııişlerdir:
- Eğitim seminerlerinde sütekli aynı korıular anlahhyor.
- Süre çok uzun tufuluyor, iki gün yeterlidir.,
- Semineılerde anlatılarrlar merkezde görev yapanlara hitap ediyor,
bunların köy camilerinde uygulanması oldukça zordur.
6.9.Yaz Kur'an Kuıtlannr Neıede Yaphklan
Tablo-9

:

Din Görevlilerinin yaz kuı'an kurslarını Nerede
Ya
Göre
lımr
o/o
Nereilı
Sayı
79,4
cami icinde
143
32
17.8
camide müstakil böliimde
2,8
Ayrı Kuy'an Kursu 5
binasında
t80
100
Toplam
Tablo.9'da görüldüğii gibi din görevlilerinin büyük çoğunlufu (o/o
79,4) Yaz Kur'an kurslarrnı cami içinde yapmaktadır. Camide mtistakil
bölümde yapanlaıın oranr ise o/o 17,8'dit.
Aybey'in (2005) araştırmasında ,Yaz Kuy'an kurslarına katılan
öğrencilerin büyük çoğunluğu (% 74,4) kursların camide yapıldığını
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Teoaorııg

Qaryıırt

belirtmişlerdir.ıs

Öndet'in (2009) Sivas il rnerkezinde açılan Yaİ Kur'an kuıslarına
katılan öğrencilere yönelik araştrrmasrnda, katılımcıların çoğunluğu (% 66)
kursların camide yapıldığını ifade etmişlerdir.lo
6.10. Yaz Kulan Kurslarında Din Göıevlileıine §unulan İml<aıılan
Yeterli Bulup Bulmadıkl-an
Din Görevlilerinin V* X.rr* J,*iİrTa, Keııdilerine
Sunulan İmkanlan Yeterli Bulup Bulmadıklarına İlişlln
Göre
t
o/
Sayı
İmkanlor
6
3,3
oldukca yeterli
33
Yeterli
27,8
50
Kısmen yeterli
Yetersiz
Taplam

97

506

180

100

Tablo'daıı din görevlilerinin yaırsının (% 50,6) öğreticilere sunulan
imkAnları yeterli bulmadıkları anlaşılmaktadır. Kısmen yeterli bulanların %
27 ,8, yeterli bulanların oranı ise Yo 2|,6'dır.
2008 yılında Çorum'da Yaz Kuy'an kurslarında görev yapan Kulan
kuısu öğteticilerine yönelik yapılan bir araştıımada katılımcılann yarıdan
fuzlasının {o/o 69,1) Yaz KUt'an kurslarında sunulan imkanlaıı yeterli
bulmadıkları görülmektedir.l7
6.11. Ders Veıdikleri Yerde Mevcut Olan Araç Gereçleı

'

'

Tablo-ll
Din.Göıevlilerinin Ders Verdikleıi Yerde Mevcut Olan Araç

ı, Satih Aybey, İlttşetim çagındaki Öğreniiledn Diyanetİlleri Başkanlğ Tataftndan AElan
Yaz Kurslan İle İgili Giirüşleri ğayınlanmamş Ytiksek Lisans Tezi\,llhuitağÜnivositesi Sosyal
Bilimter Eıstitiisü, Bıırsa, 2005, s, 99.
ı. Önder, yaz Kur'aıı Kırshnnfo Dİıi Ögrener (furuııIar ııe Çinüffi Önerİler», Giindiiz Eğiüm ve
YayıncılıJç Sivas, 2009, s, 32.
ız Davut lşıkdoğan, Aderr Korukcu, "Yaz Ku/an Kuıslarında Kuı Sistemi ve Kur'an Kursu
Öğreticilerinin Bu Sisteme Bakışı", AnkaraÜniııersit*iİlat iyat FaküttaiDergisi,C,49,Sıı:yı:l,

Ankara 200,8,s.2L6,22O.
150

Tablo-11'de görulı
54,8) göıe ders verdikleri

var diyenleıin,oranı % 1l
ve teyp (% 4) var div
t2,8'ine göre ise hiç bir ara
Din görevlileriniı
tepegöz ve öğenci srrası 8
yeterince olmadığı anl4ıh
Başkurt'un (2ffi
aıaşhrmasrnda da Yaz Ku
araç gereçlerinin yeterince
6.12.Yaz Ku_/an l
Çekip Çeknıedikleri
4,4)

Din Görevlileri
Bulmakta zol

Tablo-l2'de görütrc
kurslarında öğrenci bui[
çekmemektedir.

6.13.\az Ku-ı/arı K
Çeknelednin Nedeni
Din görevlilerinin
çekmeleri aşağıdaki nederı.]
- Yaş sınırr.
_ Köy nüfusunun a
- Öğırencilerin sıIotı
- Öğ.rencilerin okul
- Kursun köylerde:
- velilere kurs haki

:s İıfan
Başkurt, Din Eğitini Açsoı
DEM Yapnlarç İstanbul, 2W7, ıi

Teoaorııg Qanyaııerııııvıı, yızluuvlü xc5ryrıaııı 14-1.5-caıru
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aıı yaz kuy'an kurslanna
notann çoğunluğu (Y. 66}

100

1&3

Tablo-11'de görüldüğü gibi din görevlilerinin yarıdan fazlasına (%
54,8) göre dets verdikleri yeıde.yazı tahtaşr bulunmaktadır. Öğlenci sırası
var diyenlerin oranı % 11,6'dır. Projeksiyon makjnesi (% 4\', bilgisayar (%
4,4) ve teyp (o/" 4) var diyenlerin oraru oldukça düşükhir. I(atılımcıların %
l2,8'ine göre ise hiç bir alaç geıeç bulunmamaktadır.
Din görevlilerinin ifadelerinden Kuran kurslarında bilgisayar,
tepegöz ve öğrenci sırası gibi eğitim öğıetim için gerekli olan aıaç gereçlerin
yeterince olmadığı anlaşılmakfadır.
Başkurfun (20iaD ..İstanbul ve ilçelerinde gerçekleştirdiği
araşhrmasında da Yaz Kuy'an kulslarında yazı tahtası dahil yardımcr ders
araç gereçlerinin yeterince bulunmadığı görülmektedir.l8
6.L2.Yaz Ku/an Kurelannda En Az 15 Öğrenci Bulmakta Zoıluk

27,8

Çekip Çekmedikleri

ilerine sunulan İmkintan
ülo-10
rslannda keııdilerine
tulmadıklarına İlişkin

ıeGöre
olo

3,3

50,6

Tablo-12

100

Din Görevlilerinin Yaz Kur'an Kurslarında En Az 15 Oğtenci
Bulmakta Zorluk Çekip Çekmediklerine İHşkin Görüşlerine
Göre
o/
lo
Sayı
ÖğrenciBulma
Evet
6|,7
111
Hayır
69
3&3

, 50,6) öğreticilere sunulan
ısrıen yeterli bulanlann %

ınııda görev yapan Kur'an
ada katılımcılann yarıdan
ıınulan imkanları yeteıli
ı

250

T,

20]. 1

Anç Gereçleı

ıde Mevcut Olan Araç

Toplıın

180

100

Tablo:l2'de görüldüğü gibi din görevlileıinin Yo 61,7'si Yaz Kur'an
kurslarında öğrenci bulmakta zorluk çekmekte, % 38,3'ü ise zorluk
çekmemektedir.
6.13. Yaz Ku/an Kurelannda Öğenci Bulmakta Zorluk

Çekmeletinin Nedeni
Din görevlilerinin Yaz Kuy'an kurslarına öğrenci bulmakta zorluk
çekmeleri aşağıdaki nedenlerden kayna§anmaktadır:
sınırr.
Köy nüfusunun az olm,ası.
- Öğırencilerin sıkıldıkları için kursa gelmek istememeleri.
- Öğtencilerin okul sonrasl tatil yapma isteği.
- Kursun köylerde işlerin yoğun olduğu zamana rastlaması.
- Velilere kurs hakkında yeterli bilgi vbrilmemesi.
- Yaş

-

eıi Rşl<anlıP 1ur"findan AElan
g Tczi), Uludağ Ünioersitesi Sosyal

,

ıirr| Orcrileril, Giirıdiiz Eğitim ve

xııı sisbmi

#il Bi

ve

ku/ankursu

Derybi, C.49, f ıa:yıı|,

lsİıfanBaşkurt, DinEğitlmiAçısınilanKur'aıÖğretimioeYazKur'anKurslanüİlanbulÖrııeği),
DEM Yaynlan, İstanbul, 2ü7, s.208,
151
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Az Ne Kadar Olması Gerektiğtne

6.14. 15 Ögrenci Sayısının En

iııştın Göıüşted

i;:,'

DinGörevlilednin

Teoıorııı

:

Tablo-l3

i

.

Öğrmci SayısunınEnAz Ne Kadaı
Olması Gerektiğine Il
Göre
§ayı
Yo
öçreıasuıısı
55

10

ll4

30,6

T2

71

6,7

Tablo.l5'de,görütdi
ilköğetim 5. sınıfı bitt
stediklerini ifade etmektedi
i7,8)

15

5

G.IV. t Sınıfı Bitiı
kı/an kuısuna Gelmeleıi

Din görevlileri 5. ş
gelııelerini önlemede yş

-.azrrıışlardır:

180
100
Tatlatn
Tablo'dan din görevlilerinin yarıdan fazlasırun (o/o 63,3' Yaz Kut'an
kurslr açabilmek için 10 öğrerıci bulunmasını yeterli gördükleri
anlaşılmaktadır. % 3O6'sı 5 öğrenci bülunmasınrn yeterli olacağıru
düşiinmektedfu.12 öğrenci bulunmasının yeterli olacağıru söyleyenler ibe en
düşük orana sahipfr (% 6,1\.
6.15. Camiterde Verileh Din Eğitiminde En ez İltOgreümln s.
Sınıftnı Bitimıiş Olna Şartını Doğnı Bulup,Bulmaükian

Tablo-14

Din Görevlilerinin Camilerde VeiilenDinEğiüminde En Az
İlköğretimin 5. Sınıfını Bitirmiş Olma Şartını Doğru Bulup
Bulmadıklaıına Ilişkin Görüşlerine Göre Dağılımı
o/o
5. SınıfıBitirme Sarh
Sayı
8
Evet
4,4
Havır
172
180
100
Taplam
Tablo-1ı(de görüldüğü gibi dih görevlilerinin tamamrna yakıru (%
95,6) camilerde verilen din eğitiminde ilköğretimin 5.'cırufrnı'bitirmiş olma
şaıtıru dogu bulmamaktadır.
6,116. En Az'İltOgtetimin 5. §ınıftnı Bitinııiş"Olma Şaıanı
Taşımayan ÖPencilerin Yaz Kut'an Kuısuna Gelmek İştemeleıine İllştln

-Köyhalkından @
- Öğreııci velisi ço<
ıkutmİyın diyor.
, ,,-Almadı§mızzaru
,

- Anne ve babalar

Din Görevlilerinin En Az İlkOgtetlmin 5. Sınıfını Bitirmiş Olma
Şartihı Taşımayan Öğreırcilerin Yaz Kuy'an Kursuna Gelmek
'
Göre
"İstemelerine İli

sarlıTosımama

§ayı

Evet
FIayır
Tgolam

176

Yo

97

4

t52

100

q

iiyerek gelmelerini istiyor.
6.18. Müftailük Yc
Derıetim ve Rehberli$ Yıı

Din Görevlilerinin l
Gerekli D€rıetim

Tablo-ldda gtlıiikü

% 6&3) müftiitük yetkitil
:ehberliği yapmaktadır. D6

Kur'an kurşlaıında gerekti
aşımaktadır.

6.19. Miıftüıüğfr

Bekledikleri

Din

180

QaKynbTgT

görevlilerinin

sıralayabiliriz:

Gerekli mater;iral}
- Öğrencilere kitap
- Denetleme e$u§ıt
- Derşi öğledeıı san
- Yardımcı öğretici
- Personeline dğs
- seminerlerin süıe
-

15. Sayı 2011

Teozorııı

ıdar Otması Getektiğine

^vreıwnvırı

uauwwiı )KJıpHarbI 1ıt-15-caıını

201 1

Tablo-l5'de, görüldüğii gibi din görevlilerinin tamamırıa yakıru (%
ilköğıetim 5. sınıfı bitirmemiş öSencilerin Yaz Kuy'an kursuna gelmek
ı
istediklerini ifade etmektedir.
6.X7. 5" Sınıfı Bitirnıiş Olına Şaıtını Taşınıayan Öğrencileıin Yaz
Ku/an Kuıeuna Gelmeleıini Öntemede Yaşadıklan Sıkıntılar
Din görevlileri 5. sırufı bitirmemiş öğrencilerin Yaz Kuy'an kursuna
gelmeleıini önlemede yaşadıkları sıkıntılara ilişkin olarak şu ifadeleri
vazmrşlardır:
- Köy halkından tepki alryoruz.
- Öğrenci velisi çocuğumu okutacaksın diye ısrar ediyor, yetkililer
okutmİyın diyor.
,, . :- AlmadıSmız aman,çocuklar camiye ve hocaya olumsuz bakıyor.
- Anne ve babalar onları da okut hocam, hiç olmasa camiyi tanrsınlar
diyerek gelmelerini istiyor.,
.,
6.18. MüfHllük Yetkililerinin Yaz Kuı/an Kuıslannda Gerekli
Denetim ve Rehberliğ Yapıp Yapmadrklanna İllştln Görüşteıi

97,8)

blol3
snım En Az Ne Kadaı

erineGöre

ollo

30,5
63,3
6,1
100

ısının (% 63,3\Yaz Kur'an
ı§ıru yeterli gördükleri
rıasınrn yeterli olacağıru
iacağril söyleyenler ibe en
,e En

ğa Ky

Az İltogretlmln

nıdıklg1

s.

l€n Din Eğitiminde EnAz
ma Şarbnı Doğru Bulup
o/o

4,4

rinin tamamına yakını (%
jn 5. sınıfinr'biürmiş olma
.

i

Bitirıııiş, Olma Şaıtını
ılmet İstemeleıine İlişkln
hnıfinı Bitirmiş Olma

,

]

Tablo-16

Din Göıevlilerinin Müftülük yetkililerinin yaz kur'an kurslarında
Gerekli Denetim ve Rehberliği Yapıp Yapmadıklarına İlişkln
Göre
o/o
Sayı
MiiftirlükDmetimi
723
68,3
Evet
6,1
11
Hayır
46
25.6
Kşnnen
1.00
180
Toolam
Tablo-ldda görüldüğii gibi din göıe.vlilerinin yarıdan fazlasına göre
(% 6S,3) müfttilük yetkilileri Yaz Kuy'an.kutslarında gere.lli denetim ve
rehberliği yapmaktadır. Dörtte biri (% 25,6) ise miiftiilük yetkililerinin Yaz
Kuy'an kurslarında gerekli deııetim ve rehberliği kısmeı.yaphğı kanaatini
taşımaktadır.
6.|9. Müftlitüğün Hangı Konularda Yardımcı ,Olmasını
Bekledikleri
Din görevlilerinin müftiilükten beklentilerini aşağıdaki şekilde
sıralayabiliriz:

an kursuna Gelmek
ol

lo

97,8

- Öğtencilere kitap desteğinde

bıılunma.

Denetleme esnasında öğteticileri rencide etmeme.
- Derşi öğleden sonra yapmayaizin verme.
- Yardımcı ö§etici görevlendirme.
- Personeline değer ve[ne.
- seminerlerin süresinin kısa tufulması.
-

Teoaorııg Qaı<yasren
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6.2a. Kut'an Kutslannda Uygulanan

'

Kur

Siştemine İllştlr,

DinGörevlilerininKur'anKrrğlHXlİJ;ygulanan

Kur

sistemine lliskin Görüslerine Göre

kır sisteni

Sayı

Gerekli ve uyzulanabilir

Gerekli ancak

67

oh

9

50,6
uygulanabilir 97
değil
15,6
28
Gereksiz
180
100
Taolaın
Tablo-lZde görüldüğii gibi din görevlilerinin yarısı (% 5O6) kur
sistemini, "Gerekli ancak uygulanabilir değil" olarak, Vo 33,9'u "Gerekli ve
uygulanabiliy''olarak ifade etnektedir. Gereksiz diyeıler ise en düşük orana

'dahlptlr

'

(o/"t5,6}.

bulgusunu aydınlatacakhr.

6.21. Ku/an Kuşlannda Uygutanan Kur Sistemini "Geıekli
Ancak Uygutanabilir Değil" veya "Gereksiz|' Olaıak Kabul Etmelerinin
Nedenleri
Din görevlilerinin kur sisteminin uygulanabilirliğine yönelik
düştlnceleri ana hatlaıı ile şu hususlardan oluşmaktadır:
Kur sistemini köy şartlannda uygulamak zordur.
- Kursa köylerde yeterli sayıda öğıenci katrlmamaktadır.
- Mekön yetersizdir.

Öğrencilerin devamsızlık yapmaları uygulamada aksamalaıa

neden olmaktadır.
- Öğrencilerin seviyelerinin aynı olmaytşı sorun oluşturmaktadır.
- Kurs süresi içinde bitirilememektedir.
- 3 kur yerinö 2

hzlalğıııa rağmen

yetg
ıaşlamadan önce velilere 1
Ek sınıflı kuy'an kurslanrı<
zor Olduğu, 3 saat iç€ri§
,,zşndığı, yaş farklüklarırı
çeterince görsel ve işits
ı€liıtmişlerdir.20
6.22. MiflB İıtoğlı
Denetlemeeini Nasıl Buldı
Din Görevlileriniı

KurslannD

Daıetlemı
Favdalı

,

Ör,a"rİr, (2009) Sivas'il merkezinde açılan Yaz Kuı/an kurslarına
katılan öğrencilere yönelik araştırmasrnda, özellikle camilerde düzenlenen
kurslarda 3 kurun tamamlanamadığı görülmektedir.lg Bu konuda farkli
yerlerde açılan kurslarda yapılacak araşhrma sonuçları, araştrrmanrn bu

-

olaıak; eğitim mekanlannm

kurlu uygulamaya geçilmelidir

- Bir tek sınrfta ya da cami içinde ayn ayrı kurlarda aynı anda ders
verrne ciddi sıkintı oluşturmakta ve bu yüzden uygulanamamaktadır.
- Tek görevli yeterince başarılı olamamaktadır.

- Kursa katılanların yaş faıklılığr kur sistemini olumsuz

Favdasız
Tab]o-18ide görüldi

76,1) ilkğğretim mi.ifettiş|
taydasız,,bşlmaktadır. %
denetlemesini faydalı bulma
6,a3., MEB ik6ğret
Denetlemeeini Faydaşız Bı
Din görevlil€ri i]ki
derıetlemesine olumzuz baic
- Müfettişleı bize şi
- Denetimden çok
gerekiı.
-

Teftişler diyanet ta

Müfettişlerin camij
müfett§le
vapmaktadırlar.
6.2l. Öğrenciterin l
-

- MEB

W

yönde

etkilemektedir.

2008 yılında Çorum'da yapılan bir araşhrmad4 Kur'an kursu
öğreticileri kur sistemini uygulamadaki aksaklık ve olumsuzluklarla ilgili
ıc

Önder, Yaz Kur'an Kurslnında Dini Öğretmek (furaıılar ae Çözüfi Önerilerl), s.31,
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Sistemine İllştln
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rrnda Uygulanan Kur
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olarak; eğiüm mekanlaıınrn fiziksel açıdan yetersiz kaldığı, öğıenci sayısrnın

azlalığıııa rağmeıı yeterince öğreücinin görevlendirilmediği,

kurs

başlamadan önce velilere yönelik yeterince bilgilendirmeııin yapılmadığı,
tek sınıflı Kuy'an kurslarrnda ve camileıde 3 kuru aynı an{a uygulamanın

zor ölduğu, 3 saat içerisinde 3 kura tek sırufta der§ vermede sıkıntı

ı,aşandığı, yaş farklılıklarırun öğretimi olumsuz yönde etkilediği, kurslarda
şeterince görsel ve işitsel materyalin bulunmadığı şeklinde görüş
ıeliıtrnişlerdir.zo
6.22. l/lEB İll<Ogretim Müfettişteıinin Yaz,, Ku/an Kurslannı

Denetleııesini Naeıl Buldukları

Tablo-18

C€ıinin yarısı (% 5O6) kur
ilarak "/o 33,9'u "Geıekli ve

ğ,mleı

ise en düşük orana

:lan yaz kur'an kurslarına
liikle camilerde düzenlenen
*(tedjr.19 Bu konuda farklr
sonuçları, aıaştırmanrn bu

ı Kur

Sistemini "Geıekli
olarak kabul Etmelerinin

ıvgulanabilirliğine yönelik
akadıı:
ık zoıduı.
ıtılmamaktadır.

r
p

uygulamada akslma|aıa
sonrn oluşturmaktadır.

n€{idiı,

*,n kurlarda ayru anda ders

Din Görevlilerinin MEB İkö$etim,Müfet,tişlerinin Yaz Kur'an
Kurslarını Denetlemesini Nasıl Bulduklanna İllşkin
Göre
Sayı
Yo
Denetleme
Favdalı
43
23,9
76,|
Faydasız
137
100
180
Toolıitn
Tablo-l8ide görüldügü gibi din görevlilerinin büflk çoğunluğu ("/o
;6,7) il$#etim,rnüfettişlerinin Yaz Kut'an kurslarını denetlemesini
taydasız b..ulmaktadır. ,o/o ,23,9'u. ise ilköğretim müfettişlerinin kurslaıı
Cenetlemesini faydalı bulmaktadır.
6,23., MEB İltOgretlm Müfettişleıinin Yaz Kut'an Kurglannr
Denetlemesini Faydasız Bulmalannın Nçdcnleri
Din görevlileıi ilköğretim müfettişlerinin Yaz Kut'an kurslarını
derıetlemesine olumsuz bakmalarına ilişkin olarak şu ifadeleıi ya4mışlardıı:
- Müfettişler bize sıkıntı çıkarıyor.
- Denetimden çok yönlendirici ve bilimsel önerilerde bulunmaları
gerekir.

Teftişler diyanet tarafindan yapılmalıdır,
- Müfettişlerin camilerde sorguladıS çofu şeyi bulmak imkansız.
- MEB müfettişleri uzmaru olmadıkları bir alanda deneürn
vapmaktadırlar.
6.24. Öğıencilerin Yaz Kut'an Kursuna hgile*ne İlişkin Görüşleri
-

Tablo-19

[,ygutanamamaktadır.

Din Görevlilerinin Öğrencilerin Yaz Kuy'an Kuısuna

ktadu.

: sistemini olumsuz yönde
aıaşbrmad4 Kur'an kursu
:k ve olumsuzluklaıla ilgili
l
?j;fi

Öflerilerl), s.

31,.

lş*doğan, Korukcu, "YazKut'an Kurslarında Kur §istemi ve Kut'an Kursu Öğreticilerinin Bu
Balışı" , Ankara Üıiııerşitesi İIatıiyat Fakültesi Derglsi, C.$g, Sayı:l, s. 220,

Ststeme
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77

63
35
Kısmeıı ilgilileı
ileisizler
8
4,4
100
180
Toplam
Tablo-l9'da görüldüğii gibi din görevlileıinin % 42,üi öğrencilerin
Yaz Kur'an kurslarına ilgili olduğu görüşündedir. Kısmen ilgili olduğunu
belirtenlerin oranr % 35, oldukça ilgili olduğunu ifade edenlerin oranı ise %
17,8'dir.
6.25. Veliteıin Yaz Ku/an.Kuıeuna İlgileıine İlişkin Göüşleıi

Tablo-20

Din Görevlilerinin velilerin yaz kut'an kursuna

.Tablo-22'de görülc

arogramlar sonrasr oğ

gorüşündedir, 7o 35,4'tine
rapılan programlar soIuası
6.28. Öğrencileıte I

iüşkin Görüşliri

Tablo-2üde görüldüğtl gibi {in gör,eylilerinino/o 43,9'u velilerin Yaz
Kuı'an kurslatına kısmen ilgili olduğu görüşündedfu.9/o 2L,l'i velilerin Yaz
Kuy'an kurslarına ilgili olduğu gönişündedir. İlglslz olduğunu ifade
edenlerin oraıu işe o/"26,7'dit.

6.26.1az,Kv/an Kurslaıı İçin Velitere Yönelik Toplantı, §eminer ve
Kültiirel Etkinlikleri Ne Kadaı Sıklıkla Yaphklan
Tablo-2L
Din Gtirevlileıinin Yaz K-rır'an Kursları İçin Velilere Yönelik
Toplanh, Seminet ve Kültiirel Etkinlikleri Ne Kadar Sıklıkla

Tablo 21'de görüldüğii gibi din görevlilerinin yarıdan fazlası (%
6Q6) velilere yönelik toplantı, seminer ve kültiirel etkinlikleri ara sıra
yapmaktadır. % 37,2'si ise velilere yönelik bu faaliyetleri hiç
yapmamaktadır,
6,27. Yapılan Progıamlar Sonıaşı Öğrmci Kayıtlannda Arhş
Yaşanmasııa İllştln Göriişleıi
Tablo-22

Din Görevlilerinin Yapılan Programlar Sonrası Öğrenci

Tablddan din 8g
ders dışı sosyal etkinlik y

ders dışı sosyal etkinlik pç
6.29. Din Görcvlile

Etkinlikler

Din

görevlilerinir
etkinlikleri şu şekilde sıralı
-Piknik yapma.
- Öğtencilen geziy
- Futbol, baskeüol
, - HerCuma saba}u
- Açılış ve veda get
yarışmalan 1
, - Bllgi
,.6.30. Müfıedat Pıt
uygooluğ*a İllşl<ln Cari
Din Görevlilerinin Mü

Seviyesi9§

Smiue
l Hıc k al-rrt

l

lKatılmıvoruı
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Yo 42,8'i öğrencilerin

liı. Kısmen ilgili olduğunu
i

ifade edenlerin oranı ise

Tablo-2?'de görüldüğti gibi din görevlilerinin "/" 54'ıJ. yapılan
programlar sonıasr öğıenci kayıtlarında kışmen ar§ş, yaşandığı
görüşündediı. o/o 35,4'ine göre artış yaşanmaktadır. "/o 10,üsına gğre ise
ıapılan programlar sonrası aıhş yaşanmamaktadır.
6.28. Öğtmcilerle Ders Dışında Soay-al Etkinlik Yapınalanna

%

aine İüşkinGöriişleri
rin yaz kuy'an kursuna

iııştln Göıüşliri

Tablo-23

Din Görevlilerinin Öğrencilerle Ders Dışındg Sosyal Etkinlik

frinin Vo 43,9'u velilerin Yaz
dedil. V" Z|,l'i velilerin Yaz
iiı. İlgisiz olduğunu ifade
ftıelik Toplantı, §eminer
Jaıı

Tablo'dan din görevlilerinin, çoğunluğunun (% 7Ç1) öğrencileıle
ders dışı sosyal etkinlik yaptıkları anlaşılmakİadır. Beşte biri (% 23,9) ise
Cers dışı sosyal etkinlik yapmamaktadır.
5.29. Din Görevlilerinin Yaz Kuy'an Kurslannda Yapüktan Sosyal
Etkinlikler
Din görevlilerinin Yaz Kulan , kurslaıında yaptıklarİ sosyal

ve

:

ı

İçln Velilere Yönelik

eri Ne Kadar Sıklıkla

etkinlikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
, Piknik yapma.
- Öğrencileri geziye getirme.
- Futbol, basketbol ve yüzme gibi çeşitli spor etkinlikleri düzenleme.
, :, Her Cuma sabahı toplu kahva-ltı yapına.
- Açılış ve veda geçesi düzenleme.
- Bilgi yarrşmalaıı yapma.
:

Müfıedat Pıograııındaki Konulann Öğrencilerin Seviyesine
uygoologrra İliştln Görüşleri

şlilerinin yarıdan fazlası (".
o]ttüıel etkinlikleri ara slı?

nelik bu faaliyetleri

,6.30.

hi;

Tablo-Z4
Görevlilerinin
Müfredat
Programındaki
Din
Konuların Öğirencilerin
Sevi
U
Göre
lımı
ol
, Savı
Seoilıe
lo
Hic katılmıvotum
51,
2E,3
katılmrvorum
74
47,1

}gıenci Kayıtlannda Aıı,"
Tab|o-22

ranılaı Sonrası Öğrenci
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Fikrim vok
Kahlıyorum

6

3,3

40

22,2

Tamamm katılıyorum

9

5

6.33. Konulann
Ögıenlm Hayabnda Ku
Giirüşleri

I

180
Totlam
100
Tablo-24'de görüldüği,i gibl din görevlilerinin yarıdan faz|ası (%
69,4) müfredat :programındaki konularuı öğrencilerin seviyesine uygun
olduğu görüşiirıe katılmamaktadır. Katılanlann oranr ise o/o 27,2'dir.
6.31. Müfredat Pıogtamında Deııcleıin Gereği Gtbi İşlenmesi İçin
Yeterli Süıenin Aynlmasına İIişkin Göriişteıi

Din Görwl
veya
Sonratd
CılE

@Yrş^

l_r"

lrlıç trt

Tablo-25

lkatlmrro*o
|-

Din Görevlileıinin Müfredat Progıamında Derslerin Gereği
Gibi İşlenmesi tçin Yeterli Sürenin Ayıılmasına İllşkln

ltrikrım vot
IKaulıyorum
l Tamamerı kat

lroplam

iab|o-27'de görii]c
71, 1 ) konulaıın öğcencileriı
kullanabilecekleri nitelikte
kahlanların oranr ise %21j
6.34.

Tablo-25'de görüldüğii gibi

din görevlilerinin yarıdan fazlası

(o/o

57,2) müfredat programında derslerin gereği gibi işlenmesi için şürenin
yeterli olduğu görüştine katılmamaktadır. Bu görüşe katılanların oranı ise %
38,8'dir.
6.32. Konulann İçeriğinin Öğencilerin İlgisini Çekecek Şekitde

Dii:zenlenmeaine fuişkin Görüşteıi

Tablo-25

9

,

İ§

,

Din Göreür

Ders

Y"Fo

Devam

Etmel€rin

]

Din Görevliierlnin Konulatrn İçeriğinin Öğiencilerin İlglslnl
Çekecek Şekilde Dtizenleıımeslne İI§kin Görüşlerine
Göre
ol
lo
iarrr
İceük
Hic katılmıvorum
27
15
Kahlmıyorum
94
52,2
Fikrim vok
4
Katr[ıyorum
25,6
.46
Tamamen katılıyorum

Mevsimlii

Öğrencileıin Kuısa Düzı
fuşkin Göıüşleri

5

Toplaıh
180
100
Tablo-26'da görüldügü gibi din görevlilerinin yarıdan fazlası (o/o
67,2) konuların içeriğinin öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde düzenlendiğ
görüşiine kahlmamaktadır. Katılanlaıın oraru ise % 30,6'dır.

IKarseDrzal

lHfl*bl-yI
lKahlmıyoruı
lFikrim
vok
|/

IK.tl,yo-I

Tamamm lca

IToplam

Tablo'dan

din

8

mevsimlik iş göçu ve tatil
düzenli olarak devam
anlaşılmaktadır. Bu göruşe
6.35. DİB Tarafrn
kitabının yeterli ve yaıai

-15. Sayı 2011
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6.33. Konulann Öğencileıin Günlük Yaşam veya Sonıaki

3,3

Ögreniın HayaEnda Kullanabilecekleri Nitelikte Olnıasına İllştin

?2,2

Görüşleri

5

Tablo-27

Din Görevlilerinin Konuların Öğıencilerin Günlük Yaşam

lerinin yarıdan faz|ası (%
rilerin seviyesine uygun
ranı ise 7"27,2'dir.
ffi Gibi İşlenmeei İçln

veya

Sonıaki Oğrenim Hayatında Kullanabilecekleri Nitelikte
olrnasına Iliskin Görüsleıine Göre Lragurmı
ol
lo
§ayı
Giitılükyasan
40
22,2
Hic katılmıvorum
48,9
88
kahlmıvoıum
yok
8
4,4
Fiktim
22,8
Kahlıyorum
47

ramında Derslerin Gereği
dn

Aynlmasına İlişkin

Tamamen katılıyorum

yarıdan fazlası (9o
1ibi §lmmesi için sürenin
katıianlarrn oranı ise

I,7

,100
180
Toplam
Iablo-Z7'de göıüldü$i gibi din görevlilerinin yaııdan fazlası ("/"
71,1) konuların öğrencilerin günlük yaşam veya sonraki öğrenirn hayatında
kullanabilecekleri nitelikte olduğu görüşüne katılmamaktadır. Bu gönişe
katılanlatın oraru ise o/o 24,5' dit.
6.34. Mevgimtk İş Göçü ve Tatil Zamanında Dets Yapıtmiıgının
Öğrenciledn Kurea Diizenli Olarak Devam Etmelerini Engellemesine
ilişkin Görüşleri

i.l€rinin

ıiş

3

Tablo-28

,

ozi

ı hgslnl Çekecek Şekitde

.

Din Görevlilerinin Mevsimlik İş Göçü ve Taül Zamanında

Ders Yapılmasının Öğrencilerin Kursa Düzenli Olarak

Devam
Etmelerini Eneellemesine Ilişkin Görüşlerine Göre
Sarn
Yo
Kııtso Dlizenli Deoatn
3,3
6
Hic kahimıvorum
23
12,8
kahlmıyorum
Fikrim vok
60,6,
109
Katılıyorum

iğinin Öğrencilerin İlglslnl
sıne İlŞkın Görüşlerine

Tamamen katılıyorum

42

23,3,

100
180
foolam
Tablo'dan din göıevlilerinin büyük çofunluğunun (Y" 83,9\
mevsimlik iş göçu ve tatil zamanııda deıs yapılmaşının.öğrencilerin kursa
diizenli olarak devam etmelerini engellediği ,görüşüne, katıldığı
anlaşılmaktadır. Bu görüşe katılmayanlarln oranı ise çok düşükhir (o/" 16,L),
6.35. DİB Tarafından Hazırlanan Kılavuz Kitap ve Öğıetlci
Kitabının Yeteıli ve Yaıarlı Olmaşına İllştln Görüşled

til€rinin yarıdan fazlası (%
*ecek şekilde düzenlendiğ

%f,6'dıı,

159
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Tablo-29

Din Görevlilerinin DİB Tarafından Hazırlanan Krlavuz Kitap ve
Öffeücl Kitabının Yeterli ve Yararlı Olmasırıa İllştln

,' i:

Din Görevli]
Materyal Set

'

ltl:ç kajrl-rp"

Hic katılmı

Katılıyorum
Tamamen kab]

Tablo-29'da görüldüğii gibi din görevlilerinin büyük çoğunluğu

Tablo-31'de görüldi
(%

80) kılavuz kitap ve öğretici kitabının yeterli ve yararlı olduğu görüştine

katılmaktadır. Kılavuz kitap ve öğretici kitabırun yeterli ve yararlr olduğu
fikrine katılmayanlalın orEıru ise düşüktiir (a/o 18,3|,
636. DİB Tarafrndan Hazıılanan Öğrenci Kitaplannın Yeterli ve
Yaıarlı Olmasına İliştln Görüşleri
Tablo-30
Din Görevlilerinin DİB Tarafından Hazırlanan

Öğrenci Kitaplarırun Yeterli ve Yararlı Olmasına İlişkln
lrmı
Göre
ollo
oğrenci kitopyetqli
§an

Hic katılmıvorum
Katılmıyorum
Fikrim vok
Katılıyorum

4

2,2

113

62,8

Tamamen katılıyorum

29

L6,1

7

3,9

27

\6

Toplam
180
100
Tablo-30'da görüldüğü gibi din görevlilerinin büyük çoğunluğu (%
7ğ9) öğrenci kitaplarının yeteıli ve'iaıarlı olduğu görüşüne kaülmaktadır.
Katılmayanların oranı ise % t8,9'dur.
Önaeı'ln (2009) SivaS';il merkeZİhde açılan Yaz Kur'an kurslanna
katılan öğıencilere yönelik araştırmasnda, kahlımcıların büyük çoğunlufu
{% U,6) kurslarda okutulan "Dinimizi Öğreniyoruz Yaz Kuy'an Kurslan
Öğrenci Kitabı"ndan memnun olduklarını ifade etmişlerdir.2l
637. DİB Tarafindan Hazırlanan Görset-İşitsel Materyal Setinin
(CD ) Yeteıli ve Yararlı Otınasına İliştln Görüşleıi
Tablo-31
zı Önder, Yaz Kur'an

Kurslarııih Dini Öğretnı* (Sorunlar
160

ı3,3) DİB tarafurdan

hazıdil

ı-ararlı olduğu göxi§iine kat

6.38. Din Göreylileıi
Pıobtemletin Çözümüne İ
Beklenüled
Din görevlilerinir
problemlerin çöziimüne j
beklentileri nelerdir soru§,u
oluşmaktadıı:

- Diyanet İşleri

görevlilere gerekli

Ba

mater.v,aJ.j

Köylerde ders saat
- Camilerde din ı
kaldırılmalıdır.
- Yardırncı öğetici
- yaz kuy'an kursla
- Yaz dönerninde gc
- Seminerlerin süıes
- Görevlilere çocııl
tarafından bilgi verilmetidiı
- Müfettişler ve Di3
gereken değeri vermeüdiı,,,,. §onuç ve Öneriler
Din görevlilerinin
aldığımız bu araştırmada a1
-

1

Araştırmaya h€[
görülmektedir.

Kurs düzeıleyen

c

üzeri. yaş atalığında meslek
oe Çözünı

Öflerllğü, s, L44.
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nan Kılavuz Kitap ve
)lmasına hlşlln

,

201 1

Din Görevlilerinin DİB Tarafindan Hazırlanan Görsd-İStsd
Materyal Setinin (CD ) Yeterli ve Yararlı Olmasına İlişlcfoı
Göre
Sayı

Matetaal setiyeterli
Hickatılmrübrum
katrlmıvorum
Fikrim vok
Katılıyorum

o/

lo

15

Tamamen katılıyorum

8,3

u

18,9

L7

9,4

92

51,1

22

L2"2

foplam
180
100
Tablo-3l'de görüldüğü gıbi din görevlilerinin yarıdan fazlası

(%

Erinin büyük çoğunluğu (%
ye yaraılı olduğu görüşiine
mı yeterli ve yararlı olduğu

63r) DİB tarafindan hazırlanan görsel-işitşel materyal setinin (ÇD) yeterü ve
yararlı oldufu göxi§tlne katılmaktadıı. Kahlmayanların oranr ise V"Z7Zdlı.

3).

Pıoblemlerin Çözümiine İllştln Olarak Diyanet İşleri BaşkanlıF"d-,
Beklentileri

nci tğflplannın yeterli

6.38.

ve

Din Görevlilerinin Yaz Kuy'an Kuglannda Ka!şılaşbilan

Din görevlilerinin Yaz Kura4 kurslarında

karşılaşbkları
problemleıin çözümiine ilişkin olarak Diyanet İşleri BaşkanJıSndan
beklentileri nelerdir sorusuna verdiği cevaplar ana hatları ile şu huzuslardan
oluşmaktadır:
- Diyanet İşleri Başkanlığ-ı Yaz Kuran kurslarına yönelik olarak
görevlilere gerekli materyalle{ ders araç ve gereçlerini sağlamalıdu.
- Köylerde ders saatleri öğleden sonraya alınmalıdır.
- Camilerde din eğitiminde ilkokul beşinci sınıfı bitirme şarh

ı

,aıafindan Hazırlanan
e Yaıaılı Olmasına İllştin

kaldırılmalıdır.

:.

Yardımcr öSetici görevlendiıilmelidir.
- Yaz Ku/an kurslaıında sıruf sistemine geeilmelidir.
- Yaz dönepinde görevlilere tatil hakkı vedlmelidir.
- seminerlerin süresi kısaltılmahdır.
-

lefinin büyük çoğunluğu (%
ırBu görüşiine katılmaktadu.

- Görevlilere çocuk eğitirr_ıi,ve psikolojişi hakkında uan.ın kişiler

tarafından bilgi

verilmelidir.

,

iı,,,.

Müfettişler ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeli din görevlilerine
gereken değeri vermelidir.
,, ., §onuç ve Öneriler
Din görevlilerinin Yaz Kut'an kurslarına yönelik görüşlerini ele
aldığımız bu ataştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
-

9tan Yaz Kur'an kurslarına
üırıoların büyük çoğunlufu
iyoruz Yaz Kuy'an Kurslan
elrrişlerdir.zı
sel-İŞltsel Materyal Setinin
*eti

Ataştumaya her y;?ş düzeyinden

din

görevlisinin katıldıF

görülmektedir.

ı

Kuıs düzenleyerı din görevlilerinin

genelde_ 21-25

yıl ile 26 yıl ve

iiaeri yaş aralığında mesleki Lıdeme sahip olduğu anlaşılmaktadır.

fu|il

Örıerileri), s, t44.
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Din görevlileri ağırtıklı olarak İlahlyat Ön Lisans ve İmam Haüp
Liseşi mezunudur. İlahlyat lisans mezunları da önemli bir orana sahiptir. Bu

sonuç din görevlilerinin öğrenim düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya

, Ankete katılan

görevlilerin biiyük çoğunluğu İmam-Hatip
kadrosundadır. Dörtte biri ise müezzindir.
Din görevlilerinin yarısı il merkezinde görev yapmaktadır. Yanya
yakını ise köyde çalışmaktadır.
Din görevlilerinin yaklaşık olarak beşte biri hafizlık unvanuuı
sahiptir.

, Din

görevlilerinin yarıdan fazlası Yaz Kuı/an kursları öncesi
kendtilerİne,verilen eğitim seminerini faydalı bulmaktadır. Beşte biri az

faydalı bulurken, diğer beşte bir oranında görevli ise faydasız bulmaktad_ıı.
Buna göre Yaz Kulan kursları öncesi verilen eğltim seminerinin görevlileı
tarafından genelde faydalı bulunduğu anlaşılmaktadır.
Eğitim seminerini faydasız bulanlar ağırlıklı olarak "Aynr bilgiler
tekrar ediliyor" fikrinde yoğunlaşmaktadır. Ayrıca süienin uzunluğu ve
z.aman kaybı gibi gerekçeler eğitim seminerini faydasız bulmada ön plana
çıkmaktadır.
Din görevlilerinin büyük çoğunluğu Yaz Kut'an kurslarını cami
içinde, yaklaşık bşte biri ise ayrı Kuran kursu binasında yapmaktadır.
Din görevlilerinin yarısı Yaz Kut'an kurslannda görevlilere sunulan
imkAnları yeteıli bulmamaktadır. Yaklaşık olarak üçte biri kı,smen yeterti
bulmaktadır. Beşte bir oranıııda görevli ise yeterli bulmaktadır.
çıkan sonuçtan hareketle y3z,kulan kurslarında din görevlilerine
sunulan imkAnların istenileır düzeyde olmadığıru söyleyebiliriz.
Din görevlilerinin yarıdan fazlasına göre ders verdikleri yerlerde
sadece yazr tahtası bulunmaktadır. İkinci şırada ise öğrenci sıralan
gelmektedir. Projeksiyon makinesi, bilgisayar ve teyp var diyenlerin oranı
ise oldukça düşüktiir.
Bu sonuç din görevlilerinin klasik ders araç gereçlerinin dışında
günümüzde derslerde sürekli olarak kullanıtan ve öğtencilerin derse aküf
şekilde katılmalarını sağlayan aıaç gereçlerden yoksun olduklarıru ortaya
koymaktadır.
Din görevlilerinin yarldan fazlası öffenci bulmakta zorluk çektiğini
ifade ehnektedir. Yaklaşık o/o 40ı ise kurs açabilmek için yeterli sayıda
öğıenci bulmakta zorluk çekmediğini belirrnektedir. Böylece öğrenci
bulmakta zorluk çekenlerin oıanırun yüksek çıktığı gönilmektedir.
Bu sonuç köylerde açılan kurslarda öğreııci kayıtlarında sorun
yaşandığ-ını ortaya koymaktadır. Din görevlilerine göre Yaz Kuran
kurslaıına öğrenci bulmakta zorluk çekmeleıinde köy nüfusunun az olması
ve kursun köylerde işletin yoğun olduğu zamana rastlaması en büyük
,1.62

T.eozorııg ğaxyaıreırı

ektör olaıak kendini gibte!
lsuası tatil yapma isteği ve,
bu
tr'!"i faktörler de öğrenci

Din görevlilerinin
§al,ısının 10 ilĞ

:sınırlandmlı

,

=İ lr" 5

öğtenÖinin yeıe
şorevlilerinin kurs ağabitme
ı-ışadıklarıru ve bu say-ın
*oymaktadır.

Din

gdıevlilerinin

töğretim 5. sınıfi bitirme ş
Araşhrmada ulaşLaı
ıtirmeyen öffdncilerin kurs
ğııfı bitirmeyen çoculıt
;-şamalarrdır. Din görwlile
ıhıasına rağmen camiyi
stemektedirler.

Din

görevlilerinin

kurslara yönellk gerekli

de

:ıüftiiliik yetkililerinin ku
lrısmen yaptığını dilşnme
(uy'an kuİsları ile ilgili ol:
:aphklaııru ortaya koymak
ıansr kuıslaıda kendilerirp
eıtırıişlerdir (Tablo-1O - % 5

ı-apıldığını ancak sorunlan 1
. Pln görevlileri ge
Cesteğinde bulunma, dened
saatlerini öğleden sonra da ı

c$eticiİere maddi yardm
=ğlama

ve değer verme gib
Din görevlilerinin y

Ceğil", üçte biri "Gerekli ve

oranınd1 görevli de kur si
görevlilerinin kur sistemini
zorluk yaşadıklarını orta,ıa

kuı sistemini köı
vetersizliği, öğrencilerin dı
aynı olmayişı, öğrenci sayı
din görevlilerinin kuı sistı
' gereksiz" olarak nitelmdiı

_

-15- Sayı 2011

h

Teoaorrıı ğaxyaıreırııHulıııAwv.ylü xypıraaıı 1.4-15-carııı 2011

llsans ve İmam Hatip
Eıri biı orana sahiptiı. Bu
1üksek olduğunu ortaya

faktör olarak kendini göstermektedir. Ayrıca yaş sınırr, öğrencilerin okul
**uİ, tatil yapma isteği ve velilere kurs hakkında yeterli bİlgi verilmemesi
gibi faktörler de öğ.renci bulmada şorun yaşanmasında etkili olmaktadır.

çoğunluğu İmam-Hatip

Din görevlilerinin yarıdan fazlası kurs açabilmek için

sa)4sınm 10 ile sınırlandırılması yönünde görüş belirtmiştir. Yaklaşık üçte

biri ise 5 öğrencİnin yeterli görülmesini iştemektedir. Bu sonuç din

Preıı yapmaktadır. Yarıya

E biri

görevlilerinin kurs açabilmek için gerekli olan 15 öğrenci bulmada sıkınh
vaşadıklarınr ve''bu saymln aşağıya indirilmesini istediklerini ortaya
koymaktadır,
Din görevlilerinin tamamına yakınr camilerde din eStiminde
ilköğretim 5. sınıfi bitirme şartına katılmamaktadrr.
Araştırmada ulaşılan diğer bir önemli sonuç ilköffetim 5. sınıfı
bitirmeyen öğröncileıin kursa gelmek istemeleri ve din görevlilerinin beşinci
nnrfr bitirmeyen çoöukların kursa gelmelerini önlemede güçlük
yaşamalarıdır. Din görevlilerine göre veliler çocuklaruıı 5. sınıfı bitirmemiş
olmasrna rağmen camiyi taruyıp sevsinler diye kursa göndermek
istemektedirler.
Din görevlilerinin yarıdan fazlasuna göre müftiilük yetkilileri
kurslara yönel,ik gerekli denetim ve rehberliği yapmaktadır. Dörtte biri ise
müfhilük 1ıetkililerinin kurslara yönelik şrekli denetim ve rehberliği
lısmen yaptığırıı düşünmektedir. Bu sonuç müftiilük yetkililerinin Yaz
Kuy'an kursları ile ilgili olarak din görevlilerine yönelik gerekli denetimi
yaptıklarıru ortaya koymaktadır. Ancak,aıaştırmamızda din görevlilerinin
yarısı kurslarda kendilerine sunulan imkanları. yeterli görmediklerini ifade
ennişlerdir (Tablo-l0 - % 50,6), Buradan hareketle denetimlerin yeterince
vapıldığını ancak sorunlan çözmede yetersiz kalındığını söyleyebiliriz.
,' Din görevlileri gerekli materyalleri sağlama, öğrencilere kitap
desteğinde bulunma, denetleme esnasrnda öğreticileri rencide etmeme, ders
sa3tlerini öEJiıden sonra da uygulamaya koym4 öğrencilere hediye vermede
öğıeticiİere maddi yardım sağlama, personeline manevi açıdan destek
sağlama ve değer verme gibi hususlarda müftiilükten beklenti içerisindedir.
Din görevlilerinin yarısı, kur sistemini "Gerekli ancak uygulanabiliı
değil" rüçte biri "Gerekli ve uygülanabilir" bulmaktadır. Yaklaşık dörtte bir
oranrnda görevli de kur sistemini geteksiz görmektedir. Qkan sonuç din
görçvİİİerinin kur sistemini tam olarak benimsemediklerini ve uygulamada
zorluk yaşadıklarıru ortaya koymaktadır.
Kur sistemini köy şartlarında uygulamanın zorluğu, mekAnın
yetersizliğİ, öğencilerin devamsızlık yapmaları, öğrencilerin seviyelerinin
aynı olmayişı, öğrenci §ayısının fazlalığı, zamanın yetersizliği vb. nedenler
din görevlilerinin kut sistemini "gerekli ancak uygulanabilir değil" veya
" gereksiz" olarak nitelendiımelerinde önemli bir faktör olmaktadır.
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İkOgretlm müfettişlerinin kursları denetlemesi din görevlilerinin
büyük çoğunluğunca faydalı bulunmamaktadır. Bu sonuç ilköğretir"
müfettişlerinin din hizmeti uygulamalarına yabancılık çekmeleri, bu
durumun uygulamada sıkıntılara yol açmasr ve aıtık Kuy'an kurslarının Db
müfettişlerince denetlenmesinin daha yaraılı olacağını ortaya koymas:
açısuıdan son derece önemlidir.

Araştrrmamızda ulaşılan diğer bir önemli sonuç öğrencilerin Yaz

Kuy'an kurslarına yüksek düzeyde ilgi duymalarıdır. Aynı ilginin veliler söz

konusu olduğunda daha düşük çıkhğı görülmektedir. Yaz 'Kry'*

kurslarının öğ,renciler tarafindan benimsendiği ve kursa yüksek'düzeyde
katrlımın olduğu 4nlaşılmaktadır. Buradan hareketle velilerin de kurslan
ilgilerini artırıcı çalışmalar gerçekleştirilmesinin gerekli olrluğumı
söyleyebiliriz.
Din görevlilerinin yarıdan iazlası velilere yönelik toplanh, seminer
ve külhirel etkinlikleri aıa sıra yapmaktadır. Yarıya yakınının ise velilere
yönelik hiçbir sosyal etkinlik düzenlemediği görülmektedir. Din görevlilei
velilere yii,nelik çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemenin öffenci kaytlarında
arhşa sebep olduğunu ifade etrnektedir. Ancak diğeı bir önemli sonuç E
azım§arunayacak oranda din görevlisinin velilere yönelik sosyal etkinlik
gerçekleştirmeyişidir. Kurs öncesi eğitim semineıleıinde bu konu üzerinde
durulması son derece yararlı olacaktır.

Din görevlilerinin çoğunluğu kurslarda öğrencilerle ders dışında
sosyal etkinlik yaptıklarını ifade etnıektedir. Yaklaşık dörtte biri ise

ö§encilerle derş dışında hiçbir sosyal etkinlik ygpmadıkların:
belirtmektedir. Din görevlilerinin öğrencilere yönelik ders dışı sosyaetkinlikleri daha planlı ve çok yöntü-bir şekitde gerçekleştirmesi've bırn,
ttim kurslarda yaygnlaştırması öğrencilerin Yaz Kur'an kurslarına ilgisini
artırmada son derece önemli bir etken.olacaktır.
Müfredat programındaki konuların öğrencilerin seviyesine uygun
olmadığe, derslerin geıeği gibi §lenmesi ,iç!n sürenin yeterli olmadığı"
konuların öğ,rencilerin ilgisini çekecek şekilde.düzetıleıımediği, müfredat
programındaki konuların öğrencilerin giinlük yaşam veya sonraki öğrenirn
hayatında kullanabilecekleri nitelikte olmadığı, tatil zamanında ders
yapılmasınun öğrencilerin kursa düzenli olaıak devam etmelerini
engellediğL DıB tarafından hazırlanan görsel-işitsel materyal setinio kılavuz
kitap, öğtetici kitabı ve öğrenci kitaplarının yeterli ve yararlı olduğu
aıaştırmamızda ulaşılan önemli sonuçlardandır.
Araştırrnada ulaşılan sonuçlar doğtultıısunda şu önerilerde
bulunabiliriz:
l-\aİ Kuı'an kursları öncesi düzenlenen seminerlerde alanrnda
uzman kişitere görev verilmelidir. Din görevliteri öğetim yöntemleri, çocuk
psikolojisi, yetişkin eğitimi, iletişim, öğretim teknolojileri ve rnaterya]
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1

tasanmı konulaıında eğitilmelidiı

2- Seminerlerin süresi kısalhlmalıdır. Her yıl tekıaılanarı aynı
kişilerce verilen, içeriği değişmeyen ve bir hafta şüren serıinerler
görevlilerde bıkkınlığa sebep olrnaktadır.
3- Yaa Kur'ıın kursları srnrf ortamrnda yapılrnalıdrr. Sıruflaıa yazı
tahtasr, öğrenci sırası, projeksiyon makinesi, dini bilgiler içeren tıardrmcı
ders kitaplaıı, bilgisayar vb. ders araç gereçleri temin edilmelidir.
4- Müftiilükler kurslarla gerekli şekilde ilgilenmeli, görevlilere
rehberlik etmeli, onlarrn ihtiyaç duyduğu ders araç gereçisinin ve
materyallerin temininde destek sağl am alıdır.
S= *aŞctim r.üfettişieıinin k,:ıs!ar: der.a4.şr.esi u-;,8,ıl::j:ıas:.= scii
verilmelidir. Diyanet İşteri Başkanlığı müfettişlerinin kurslaıı dmetlemesi
düa yararh olacakhr.
G Kurs açabilmek için getirilen 15 öğrerıci bulma şartı kaldınlaıak,
10 öğrenci bulmak yeterli görülmelidiı.
7- Camilerde din eğitimi alabilmek için konan 5. sırufi bitirnıe şartı
^J-l-ur
l4ud1

1--ı l--I_^ı.
^4ru[ıIllEllu.

l--

8- Diyanet İşleri Başkanlığe kur sistemi ile ilgili detaylı biı

araştırmada bulunaıak bu sistemi yeniden yapılandırmalıdu.

9- Din görevlileri derslerin yanı srra öSencilere yönelik sosyal

aktivi,ielere ağırlık vermeli ve velilerle daha iyi bir diyalog içinde olmahdır.

,

Müfredat programındaki konular öğrencilerin seviyesine uygun
ve ilgilerini çekecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.
11"-Yaz Kur'an kurslarında öğrencilere zaman zaman müftti, vaiz ve
ilahiyat fakültelerinden öğretim elemanlarırun çeşitli dini, ahlaki ve güncel
konularda sohbet yapmalaı,ı sağlaıuıialıdır. Böyie'oir uyguiama öğTeııciier
üzerinde olumlu etkide bulunacakhr.
12- Diyanet İşleri Başkanlığr Yaz Kut'an kurslarına katılan
öğreııcilerin gelişim düzeylerine uygun, onlarııı dini bilgilerini arhncı, ders
verici kıssa ve hikayelerin yer aldığı kitaplaı hazıılayaıak ücretsiz
_',ü-

daStnalıdır.

7ü Yaz Kulan kursları

daha l.ısa sürede gerçekleştirilmelidir.
Öğıencilerin öğetim yılırun hemen sonunda kendilerini tekrar ders
ortamında bulmaları ve görevlilerin tatil yapmadan bütiin biı yazı ders
yapaıak geçirmeleri verimi düşürmektedir.
14- Köylerde isteyen din görevlisi dersi öğleden soıua
yapabilmelidir. Müftiilük bu konuda esnek davranmalıdu.
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