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KARAR 

 

             İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 15.02.2021 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Erkan 

KAÇMAZ Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

         Hafızlık Eğitimi Verilen Kur'an Kurslarında Yüz yüze Eğitime Geçilmesi Hk. 

 
          Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadele ve salgının muhtemel etkilerinin 
azaltılması için alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığının 02.12.2020 tarihli ve E-

45796484-952.03.03.05-857866 sayılı oluru ile bütün Kur'an kurslarında her düzeydeki eğitime ara 

verildiği, eğitimlerin internet ve bilişim imkanları vasıtasıyla uzaktan eğitim yoluyla devam ettiği 
bilinmektedir. Ancak, salgının seyri ve bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime geçilmesi 

değerlendirildiğinde hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime geçilmesi Diyanet İşleri 

Başkanlığının 10.02.2021 tarihli ve E-28873483-253.99-1039482 sayılı oluru ile uygun görülmüştür. 

        Bu itibarla; Hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında Ek-1’ de yer alan Hafızlık Eğitimi 

Verilen Kur’an Kurslarında Alınması Gereken Tedbirler çerçevesinde 15.02.2021 tarihinden 

itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine karar verilmiştir. 

        Bu kapsamda; Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Yaygın Din Eğitimi Kur'an kurslarında 2020-2021 

eğitim-öğretim yılı 2. dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak olup bu kurslarda yürütülecek 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 

"2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem Yaygın Din Eğitimi Uygulama Esasları" 

belirlenmiştir.  

        Kur'an kursu hizmetlerinin ilgili mevzuata göre ve Ek-2’ de gönderilen 2020-2021 eğitim öğretim 
yılı ikinci dönem yaygın din eğitimi uygulama esasları göz önünde bulundurularak yürütülmesi, vaaz ve 

hutbelerde halkımıza duyurulması, medya, afiş, el ilanı vb. araçlarla tanıtımının yapılması ve söz konusu 

uygulama esaslarının ilgili personele tebliğ edilmesine, 
    

      Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi 

gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır. 

  

       Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Hafızlık Eğitimi Verilen Kur’an Kurslarında Alınması Gereken Tedbirler 

 
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadele ve 

muhtemel etkilerinin azaltılmasına yönelik Başkanlığımız tarafından bir takım tedbirler 

alınmıştır. Hafızlık eğitimi devamlılık gerektiren bir eğitim olması sebebiyle salgına dair 



tedbirlere riayet edilmesi önem arz etmektedir. 

Bu itibarla; yüz yüze eğitime geçilmesi planlanan Kur’an kurslarında alınması gereken 

tedbirler aşağıda sıralanmıştır. 

Genel Esaslar 

 
1. 15.02.2021 tarihinden hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında gerekli tedbirler 

alınarak öğrenci kapasitesinin %50’si ile yüz yüze eğitime geçilebilecektir. 

2. Birinci maddede belirtilen yüzdelik oranını müftülüklerimiz salgının seyrini göz 

önünde bulundurarak mülki amir onayı ile güncelleyebilecektir. 

3. Olağanüstü bir durum söz konusu olmadıkça hafızlık eğitimi verilen Kur’an 

kurslarında yüz yüze eğitime geçilmesi esastır. 

4. Öğrenciler eğitime alınmadan önce mutlaka veli muvafakatnamesi alınacaktır. Ayrıca 

eğitim modelleri arası geçişlerde veli muvafakatnamesi güncellenecektir. 

5. Yatılı, gündüzlü, (sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı zaman dilimlerinde) 

uzaktan (çevrimiçi) ve dönüşümlü eğitim modelleri tercihi için velinin 

muvafakatnamesi alınırken; 

a) Hafızlık eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin ev ortamında ezber yapma 

zorluğu, günlük ders vermedeki aksama, ders kalitesinin düşüklüğü ve ezber 

sayılarının (ham ve has) çokluğu, 

b) Hafızlık temel eğitim programına kayıtlı öğrencilerin “fem-i muhsin”e ihtiyaç 

duyması gibi etkenler dikkate alınarak velinin tercihinde rehberlik edilecektir. 

6. Dönüşümlü eğitim modeli “14 gün” olacak şekilde planlanmalı, sınıf/sınıfların 

tamamına uygulanmalıdır. Öğrenci bazlı bireysel dönüşüm yapılmayacaktır. 

7. Gündüzlü öğrencilerle yatılı öğrenciler aynı sınıfta ders yapmayacaktır. Gündüzlü 

öğrenciler için ayrı sınıf oluşturulacak, bunun mümkün olmaması halinde ise önceden 

planlanan zaman dilimine göre öğrenci dersini verecektir. Gündüzlü eğitim sokağa 

çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı zaman dilimlerinde uygulanacaktır. 

8. Sınıfındaki öğrencilerin bir kısmına uzaktan diğer bir kısmına ise yüz yüze eğitim 

veren öğretici dersinin tamamını sınıftan/kurstan yapacaktır. 



9. İhtiyaç odaklıda görevli olup DİBBYS/EYHS üzerinden ders açmamış olan kadrolu ve 

sözleşmeli öğreticilere maaş karşılığı kadar Hafızlık eğitimlerinde ders görevi 

verilebilecektir. 

10. Kur’an kursları belirli aralıklarla dezenfekte edilecek ve uygun olan yerlere 

dezenfektan konulacaktır. 

11. Kur’an kurslarında sınıf, yatakhane, yemekhane ve diğer ortak kullanım alanlarında 

maske takılacak, fiziki mesafe (1,5 metre) ve temizlik kurallarına azami dikkat 

gösterilecektir. 

12. Kur’an kurslarında mutlaka ateş ölçer bulundurulacak ve belirli aralıklarla öğrencilerin 

ateş ölçümü yapılacaktır. 

13. Kullanılan maske ve eldivenlerin atılması için Kur’an kurslarında tıbbı atık kutuları 

bulundurulacaktır. 

14. Kur’an kursu içerisinde sınıf, yatakhane, yemekhane vb. ortak kullanım alanlarının sık 

sık havalandırılması sağlanacak ve klima bakımları/temizlikleri düzenli olarak 

yapılacaktır. 

15. Yatak araları fiziki mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecektir. 

16. Mümkün olan durumlarda, yan yana olan yatakların bir baş bir ayakucu olacak şekilde 

konumlandırılması sağlanacaktır. 

17. Gerekli haller hariç oda ve/veya yatak değişikliklerine müsaade edilmeyecektir. 

18. Ders aralarında ve teneffüslerde öğrencilerin mutlaka bir öğretici tarafından gözetimi 

sağlanacaktır. 

19. Cemaatle kılınacak namazlarda fiziki mesafe kurallarına dikkat edilecektir. 

20. Kur’an kurslarına öğrenci ve kurs personeli haricinde hiç kimse alınmayacaktır. 

21. Kur’an kursları içerisinde öğrencilerin temizlik kurallarına dikkat etmesi hususunda 

sık sık bilgilendirme yapılacaktır. 

22. Temizlik kuralları ile ilgili hazırlanan kamu spotlarının izlenmesi sağlanacaktır. 

23. Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan 14 Kural afişleri ile Genel Müdürlüğümüzce 

hazırlanan temizlik afişleri 

https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Bayanlara%20Yönelik%20Covid- 

19%20Uyarıları%20(2020)%20(2).pdf öğrencilerin görebileceği yerlere asılacaktır. 

24. Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler bu süreçte uzaktan eğitime devam edeceklerdir. 

25. Bu süreçte gezi, piknik, konferans, merasim, seminer, toplantı vb. faaliyetler 

planlanmış olsa bile kesinlikle yapılmayacaktır. 

https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Bayanlara%20Yo%CC%88nelik%20Covid-19%20Uyar%C4%B1lar%C4%B1%20(2020)%20(2).pdf
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Bayanlara%20Yo%CC%88nelik%20Covid-19%20Uyar%C4%B1lar%C4%B1%20(2020)%20(2).pdf
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Bayanlara%20Yo%CC%88nelik%20Covid-19%20Uyar%C4%B1lar%C4%B1%20(2020)%20(2).pdf


26. Yatılı öğrencilerin izinleri, ihtiyaçları göz önünde bulundurularak salgının seyrine 

göre müftülüklerce planlanacaktır. 

27. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi” adlı çalışmada “Covid-19 Kapsamında Yatılı Kur’an 

Kurslarında Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında zikredilen hususlarla 

ilgili olarak gerekli hassasiyet gösterilecektir. 

 

 

Öğretici ve Öğrencilerin COVID-19 Pozitif Vaka Durumu 

 
A. Öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda; 

1. Öğretici ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; sınıfta yer alan 

tüm öğrenciler ve öğreticiler temaslı kabul edilir. 

2. Öğretici kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı/düzensiz taktığı durumlarda; 

sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı, öğretici temaslı kabul edilir. 

3. Öğretici ve öğrencilerin maske takmadığı/düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan 

tüm öğrenciler ve vaka çıkan sınıfın öğreticisi yakın temaslı kabul edilir. 

4. Öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki 

öğrenci yakın temaslı kabul edilir. 

5. Aynı sınıfta birden fazla pozitif vaka çıktığında sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın 

temaslı kabul edilir. 

 
B. Öğreticinin COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda; 

1. Öğretici ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; öğreticinin 

dersine girdiği öğrenciler ve öğreticiler temaslı kabul edilir. 

2. Öğreticinin kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı/düzensiz taktığı 

durumlarda, öğreticinin dersine girdiği öğrenciler ve öğreticiler temaslı kabul edilir. 

3. Öğretici ya da öğrencilerin maske takmadığı/düzensiz taktığı durumlarda, öğreticinin 

eğitim verdiği tüm sınıflar ve tüm öğreticiler yakın temaslı kabul edilir. 

4. Öğreticinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki 

öğretici yakın temaslı kabul edilir. 



Temaslı ve Yakın Temaslılar 

 
A. Temaslı Kabul Edilenler 

1. Kuralına uygun maske takmak koşuluyla eğitime/çalışmaya devam eder. 

2. Kurs tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş 

ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar bir çizelge ile kayıt altına alınır. 

3. Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun 

değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretici kursa devam eder, aksi 

durumda ise vaka olarak kabul edilir. 

4. Temaslı kabul edilen sınıftaki çocukların teneffüs, yemek vb. ortak alanlarda bulunmamasına özen 

gösterilir. 

 
B. Yakın temaslı kabul edilenler 

1. Evlerine gönderilerek temaslı takibine alınır. 

2. Temaslı takibi (karantina) sona erenler hastalık belirtisi göstermediği takdirde eğitimine/görevine devam 

ederler. 

 
 

Bu talimatta zikredilen “Öğretici ve Öğrencilerin COVID-19 Pozitif Vaka Durumu” nda takip edilmesi gereken 

uygulamalar, bilimsel çalışma kurulunun “COVİD-19 Salgın Yönetim Sistemi ve Çalışma Rehberi 88. Maddesine göre 

hazırlanmıştır. 

Sürecin takibi ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesinde müftülüklerimiz gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaç halinde mülki 

amir onayıyla hareket edecektir. COVID-19 salgını ile ilgili gelişmeler DİBBYS/EHYS programından açılmış olan 

“Covid-19 kapsamında öğretici / öğrenci sayıları” alanına birimlerce günlük olarak girilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ DÖNEM YAYGIN DİN EĞİTİMİ UYGULAMA 
ESASLARI 

Malumları olduğu üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılı uygulama esasları 28.08.2020 tarih 

ve E.599835 sayılı yazı ile müftülüklerimize gönderilmiştir. Söz konusu uygulama esaslarında da 

belirtildiği üzere yüz yüze başlayan eğitimlerimiz salgının seyri dikkate alınarak daha sonra uzaktan 

eğitim yoluyla devam etmiştir. Aynı zamanda süreç içerisinde uygulamada yapılması gereken 

değişiklikler müftülüklerimize bildirilmiştir. Yine aynı hassasiyet ve duyarlılıkla Kur’an 

kurslarımızda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Kur’an kursları ikinci dönem aşağıda belirtilen 

hususlara göre gerçekleştirilecektir. 



Genel Esaslar 

1. Kurslarda uygulanan tüm programlar 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle tamamlanacak 

şekilde planlanacaktır. 

2. Öğreticiler, 6 öğrenci ile sınıf açabilecektir. En fazla öğrenci sayısı ise 18 olacaktır. Öğrenci 

sayısının 10 ve üzeri olma durumunda ek ders ücreti alınabilecektir. Evden Kur’an 

Öğreniyorum/Okuyorum projesi bağlamında ise 6 öğrenci ile sınıf açabilecek en fazla 

öğrenci sayısı 12 olacaktır. 

3. Kur’an kurslarına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların kaydı 

yapılabilecektir. 

4. Randevulu ve dönüşümlü sistemler uygulanmayacaktır. 

5. Bir öğretici haftada en az 4 gün olacak şekilde EK’1 de yer alan alternatiflere göre ders 

açabilecektir. 

6. Her öğretici yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleştirdiği programlar için ek ders hak edişi varsa 

açtığı tarih itibariyle ek ders ücreti alabilecektir. 

7. Gerekli şartlar sağlanamadığı için ders açamayan Kur’an kursu öğreticisi “Gençliğe Değer 

Projesi”inde görev alacaktır. 

 

PROGRAMLAR/EĞİTİM ŞEKLİ BAŞVURULAR EĞİTİM ŞEKLİ KAYIT TARİHLERİ 
DÖNEM 

TARİHLER 

Temel Öğretim 18-12; Kısa Süreli 
Öğretim Programları; 
Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı 
(4-6 yaş grubu); Mültecilere 
Yönelik Kur’an Kursları Temel 
Öğretim Programı. 

 

 

Kur’an Kursu 

 

 

Çevrimiçi 

 

 
 

 

 
08 Şubat-22 Şubat 

2021 

 

 
 

 

 
15 Şubat-13 

Haziran 2021  
İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları 
programı kapsamında yatılı olarak 
yüzüne eğitim gören öğrenciler; 
Kur’an Kursları Yurt Dışı Misafir 
Öğrenci Öğretim Programı. 

 
 
 

Kur’an Kursu 

 
 
 

Yüz yüze 

Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı 
(Uzaktan Eğitim)-Haydi Türkiye 
Evden Kur’an 
Öğrenmeye/Okumaya- 3. Grup 

 
 

 
 

Çevrimiçi 
www.diyanet.gov.tr 

 
 

 
 

Çevrimiçi 

01 Mart-15 Mart 
2021 

8 Mart-02 Mayıs 
2021 

Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı 
(Uzaktan Eğitim)-Haydi Türkiye 
Evden Kur’an 
Öğrenmeye/Okumaya- 4. Grup 

12 Nisan-26 Nisan 
2021 

19 Nisan-13 
Haziran 2021 

Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta 
sonu Kur’an Kursları Öğretim 
Programı 

Cami Çevrimiçi 1 Mart-22 Mart 2021 13 Mart-6 
Haziran 2021 

Tatil 12 Mayıs-16 Mayıs 2021 

http://www.diyanet.gov.tr/


Temel Öğretim Programları Uygulamaları 
 

1. Her öğretici bir Temel Öğretim Programı açmak zorundadır. 

2. 18 saatlik programa devam edemeyecek öğrenciler için 12 saatlik Temel Öğretim Programı 

açılabilecektir. 

3. Temel Öğretim Programına kayıtlar kurslarda kurs yöneticileri ve/veya görevlendirilen 

Kur’an kursu öğreticileri tarafından gerçekleştirilecektir. 

4. Temel Öğretim Programları çevrimiçi uygulanacaktır. 

Kısa Süreli Öğretim Programları Uygulamaları 

1. Cuma Dersleri, Akaid, İlmihal, Tefsir, Hadis, Siyer, İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta 

Sonu Öğretim Programlarından müteşekkil olan kısa süreli programlar, çevrimiçi olarak 

uygulanacaktır. 

2. Temel Öğretim Programında 18/12 ders açan öğretici, aynı öğrencilerle kısa süreli öğretim 

programı açamayacaktır. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş grubu) ve İhtiyaç 

Odaklı Kur’an kursları programı kapsamında yatılı olarak yüzüne eğitim gören öğrenciler 

için ders açan öğreticiler bu uygulamadan hariç tutulacaktır. 

3. Bir temel öğretim programı açan öğretici farklı öğrenci gruplarına aynı kısa süreli öğretim 

programını istediği kadar açabilecektir. (örneğin tefsir öğretim programı için birden fazla 

grup oluşturulabilir.) Bir öğretici farklı öğrenci grupları ile aynı anda en fazla 3 farklı kısa 

süreli öğretim programı açabilecektir. 

4. Temel öğretime kayıt olmayan öğrenciler ise bir dönemde en fazla 3 kısa süreli program ile 

Evden Kur’an Öğreniyorum Projesi kapsamında uygulanan Kur'an-ı Kerim Öğretim 

Programlarında eğitim alabilecektir. 

5. Kısa süreli öğretim programlarının kayıtları kurs yöneticileri tarafından gerçekleştirilecektir. 

Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) 

1. 4-6 yaş grubu kurslarda Kur’an Kursları Öğretim Programı (4- 6 yaş grubu) ve kısa süreli 

programları çevrimiçi olarak uygulanacaktır. 

2. 18 saatlik Temel Öğretim Programında ders açan öğretici, aynı öğrencilerle kısa süreli 

öğretim programları ile haftada 30 saate kadar ders açabilecektir. 

Engellilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi 
 

1. Görme ve işitme engelliler için engel durumlarına göre oluşturulacak gruplarla temel 

öğretim ve kısa süreli öğretim programları çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

2. Evden Kur’an Öğreniyorum Projesi kapsamında Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (uzaktan 

eğitim) programına başvuru yapan görme ve işitme engelli öğrencilerin eğitim ve öğretici 

planlamaları Başkanlık merkezince yapılacaktır. 

Evden Kur’an Öğreniyorum/Okuyorum Projesi 
 

1. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen vatandaşlarımıza yönelik başlatılan "Haydi Türkiye 

Evden Kur'an Öğrenmeye" çağrısıyla Kur'an Kerim Öğretim Programı (uzaktan eğitim) 

devam edecek olup 3. grup başvuruları 22 Şubat 2021 tarihi itibariyle Başkanlığımız ana 

sayfasında yer alan banner üzerinden alınmaya başlanacaktır. 

2. Proje kapsamında Haydi Türkiye Evden Kur’an Okuyorum ile ilgili program, bilahare 

gönderilecektir. Bu proje kapsamında açılacak olan 3. grup ve 4. gruplara Kur’an okumayı 

bilmeyenler ve Kur’an okuyuşlarını geliştirmek isteyenlerde başvurabilecektir. 



Yatılı Kur’an Kurslarında Yaygın Din Eğitimi Hizmetleri Bağlamında Uygulanan Programlar 
 

1. Kur’an Kursları Yurt Dışı Misafir Öğrenci Öğretim Programı çerçevesinde yatılı olarak 

eğitim gören yabancı uyruklu misafir öğrenciler yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 

2.  İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı kapsamında yatılı olarak yüzüne eğitim 

gören öğrenciler, temel öğretimle birlikte kısa süreli programlara kayıt olmak suretiyle 30 

saate kadar eğitim alabilecektir. 

3. Yatılı Kur’an kurslarında İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı kapsamında 

yüzüne eğitimlerin devam etme durumu, kursun açık olma kapasitesi, hijyen şartları vb. 

hususlar Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığının talimatları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.



EK-

 
 

TEMEL ÖĞRETİM (18 SAAT) 

 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 4. GÜN 5. GÜN 6. GÜN 7. GÜN PROGRAM ADI 

1. ALTERNATİF 4 4 4 4 2   Temel Öğretim (18 Saat) 

2. ALTERNATİF 5 5 4 4    Temel Öğretim (18 Saat) 

3. ALTERNATİF 6 6 6     Temel Öğretim (18 Saat) 

4. ALTERNATİF 6 3 3 3 3   Temel Öğretim (18 Saat) 

 

TEMEL ÖĞRETİM (12 SAAT) 

 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 4. GÜN 5. GÜN 6. GÜN 7. GÜN PROGRAM ADI 

1. ALTERNATİF 2 2 2 2 4   Temel Öğretim (12 Saat) 

2. ALTERNATİF 4 4 4     Temel Öğretim (12 Saat) 

3. ALTERNATİF 6 6      Temel Öğretim (12 Saat) 

4. ALTERNATİF 3 3 3 3    Temel Öğretim (12 Saat) 

 

 

 

 BAŞKAN                 ÜYE                                                      ÜYE                                  

 Erkan KAÇMAZ                     Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR                Recep BOZKURT  

 Kaymakam                             İlçe Sağlık Müdürü                              Belediye Başkanı    

 

 

 

 ÜYE                                        ÜYE                                                   ÜYE    

 Hüseyin EROĞLU               Yavuz Arslan TÜR                           Uzm.Dr. Erkan YILDIZ 

EĞİTİM PROGRAMLARININ HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI  

İLE İLGİLİ ALTERNATİFLER 

 

 

 
NOT: 

1- Yöneticiler dâhil her öğreticinin Temel Öğretim Programı açması zorunludur. 30 saati aşmamak ve farklı 

öğrenci grubu olmak şartıyla ikinci bir temel öğretim programı açılabilecektir. 

2- Haftalık 18 ve 12 saatlik Temel Öğretim Programı ile ilgili tüm alternatifler ihtiyaca göre günler arasında 

değiştirilebilir. 

3- Ders dağılımı her bir öğretici için haftada en az 4 gün olacak şekilde yukarıdaki tabloya göre planlanır. 

4- Üç ve iki gün olacak alternatifler (6+6+6, 6+6 ve 4+4+4) ikinci bir temel öğretim programı açılması 

durumunda uygulanacaktır. 



 İlçe Milli Eğitim Müdürü        İlçe Tarım ve Orman Müdürü          Devlet Hast. Başhekimi  
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