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“Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum” Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kur’an kurslarında hizmet 

çeşitliliği” projesinin sivil inisiyatif katkısı alınarak geliştirilmesini içeren bir hizmet projesidir.   

 

Proje, mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen, kamuda veya özel sektörde çalışan 

vatandaşlarımızın iş saatleri dışında veya hafta sonları halk eğitim uygulamalarında olduğu gibi, iş 

hayatından sonra, hayatın bir parçası şeklinde Kur’an ve dini bilgiler öğrenebilmesini içermektedir. 

 

Bu proje ile Kur’an öğrenmek isteyen vatandaşlarımız Kursa bile gelmeden ev ve işyerlerinden telefonla 

Kuran öğreticisi talep edebileceklerdir. 

 

“Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum” projesine ilişkin çalışma detaylarını belirleyen Platform Tüzüğü 

Kurucu Sivil Toplum Kuruluşlarının imzası ile hayata geçmiş sayılacaktır.  

 

Rabbimizden projenin ülkemiz genelinde Kur’an öğrenimi ve öğretimi alanında örnek bir proje 

olmasını, örnek alınarak yaygınlaşmasını ve bu sayede bizleri Kendisine(c.c) hizmet ettirmesini niyaz 

ederiz. 
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“ALO KUR’AN ÖĞRENMEK İSTİYORUM PLATFORM PROJESİ” 

A. TANIMLAR 

“Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Projesi” : Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kur’an kurslarında hizmet 

çeşitliliği” projesinin sivil inisiyatif katkısı alınarak geliştirilmesini içeren bir hizmet projesidir. Kur’an 

Öğrenimi ve Öğretimi konusunda ki boşlukların doldurulmasını hedeflemektedir. 

Proje ile ilk etapta, 12 kişilik gruplar oluşturularak Kur’an öğrenimine imkan sağlayan projenin 

yaygınlaştırılması, 12 kişilik grubu tamamlayamayan daha az sayıdaki kişilerin bir araya getirilerek grup 

oluşturulması daha sonra da önce pilot bölgelerde olmak üzere 12 kişinin altındaki Kur’an Öğrenimi 

taleplerinin yerinde karşılanması hedeflenmektedir. 

“Kur’an Öğretimi” : Kur’an-ı Kerim’in Arapça metninden okunması, belirli ölçüde Türkçe meal/anlam 

olarak mesajının algılanması ve Kur’an ve Sünnet çerçevesinde temel dini bilgilerin aktarılmasıdır. 

 “Kur’an Öğreticisi” : Kur’an öğretimi konusunda yeterliliğe sahip ücreti mukabilinde ve/veya gönüllü 

olarak Kur’an öğretecek Kur’an Kursu Öğreticileri, İmam Hatipler, Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 

Din Bilgisi Eğitimi Veren Öğretmenler, Yeterliliği Platform tarafından akredite edilen diğer kişilerdir. 

“Kur’an Öğrenicisi” : Her yaş grubundan ve her cinsiyetten, Kur’an Öğrenimi almak isteyen kişilerdir. 

“Platform Destekçileri ” : Kur’an Öğretimi ve Kur’an Öğrenimi konusundaki faaliyetlere maddi, manevi ve 

organizasyonel anlamda destek veren kişi, kurum ve kuruluşlardır. 

“Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Platform Tüzüğü” : “Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Projesi”  

kapsamındaki faaliyetlerin usul ve esaslarını belirleyen ve platform paydaşlarının kabulünü almış olan 

yazılı metni ifade eder. Bu metin taslak olarak paydaşların görüşü alınmak sureti ile son haline getirilmiş 

ve bütün paydaşların bilgi ve kabulü ile değiştirilebilecektir. 

“Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorumPlatformu”: Kur’an öğrenimi ve öğretimi konusundaki Diyanet İşleri 

Başkanlığı, Milli Eğitime Bağlı Okullar ve Halk Eğitim Müdürlükleri gibi kurumlar aracılığı ile 

gerçekleştirilen kamusal gayretlerin sivil inisiyatif ile desteklenerek etkinliğinin arttırılmasına 

imkansağlayan fiziksel olmayan yapılanmayı ifade eder. 

Platform, Kur’an Öğreticisi, Kur’an Öğrenicisi ve Platform Destekçilerinin katkıları ile hayat bulmaktadır. 

Ayrıca platformun bütün çalışmalarındaki usul ve esasları belirleyen “Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum 

Platform Tüzüğü”, 1 adet web sitesi, site ile entegre çalışan organizasyon ve iletişim yazılımı, mail, telefon 

hattı, platform sözcüleri, platform destekçileri gibi organları ile çalışacaktır. 
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B. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME 

Kuruluş 

Platform mevcut tüzüğün aşağıda ismi geçen sivil toplum kuruluşlarının kabulü, destekleme taahhütleri ve 

imzaları ile 27.02.2014 tarihi itibari ile kurulmuş sayılır. Tüzük aynı kuruluşların oy ve himayelerinde 

platform destekçilerinin de görüşü alınmak sureti ile değiştirilebilir.  

Kurucu Sivil Toplum Kuruluşları 

1. Anadolu Gençlik Derneği 

2. Anmeg Vakfı 

3. Bozkırlılar Vakfı 

4. Cemiyet-i Hayriye 

5. Elmas Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Ve Talebelere Yardım Derneği 

6. Ensar Vakfı (Konya Şubesi) 

7. Esader 

8. Evrensel Hafızlar Derneği (Konya Şubesi) 

9. Fatih Eğitim Ve Kültür Vakfı 

10. Gençleri Evlendirme Ve Mehir Vakfı 

11. İkbal İlim Kültür Ve Bilimsel Araştırmalar Derneği 

12. İlim Yayma Cemiyeti 

13. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 

14. Konya İmam Hatip Liseleri Okul Aile Birlikleri Platformu 

15. Merva Kültür Ve Eğitim Vakfı 

16. Ravza Eğitim Vakfı 

17. Ribat Eğitim Vakfı (REV) 

18. Süreyya Yıldızı Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği 

19. Türk Anadolu Vakfı 

20. Türkiye İmam Hatipler Vakfı (TİMAV) 

21. Yakutlu Derneği 

22. Konya Din Görevlileri Derneği 
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Platformun Yönetim Organları 

 Temsil:  Kurucu Sivil Toplum Kuruluşları belirleyecekleri birer kişi ile platformda temsil edilirler. 

Platform yönetim ve tüzük değişikliği kararları oybirliği ve tüm platform destekçilerinin de görüşü alınmak 

sureti ile gerçekleştirilir. 

“Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Platformu İcra Kurulu”: İcra Kurulu platformda temsil edilen 

kişilerin oyçokluğu ile seçilir biri başkan 15 kişiden oluşur ve platform tüzüğü dışındaki platform 

faaliyetlerine ilişkin kararları alır. İcra kurulunun 1’i başkan 8 üyesi asil 7 üyesi yedek üyeden oluşur ve 

kararlar asil üyelerin oyçokluğu ile alınır. Eşitlik durumlarında başkanın oyu 2 sayılır. İcra kurulu 2 

yıllığına seçilir. Normal süre bitiminde Nisan ayı içinde yeni icra kurulunun seçimi ile veya kurucu sivil 

toplum kuruluşları temsilcilerinin oyçokluğu ile tamamen ya da kısmi üye olarak istenilen zamanda 

yenilenir. 

Geçici Madde; Platform İcra Kurulu 2 yıl için Muzaffer Dereli (Başkan), Abdülkerim Yılmaz (Asil Üye), 

Ali Öğe(Asil Üye), Bayram Ali Akçin (Asil Üye), Mehmet Ali Özbuğday (Asil Üye), Musab Seyithan 

(Asil Üye), Sami Bayrakçı (Asil Üye), Ziya Ercan (Asil Üye), Ali Rıza Kapçı (Yedek Üye), Duran Ali 

Yıldırım(Yedek Üye), İdris Bilgi(Yedek Üye), Mehmet Bina(Yedek Üye), Mehmet Parlak(Yedek Üye), 

Nuh Yeniay(Yedek Üye) ve Şakir Cangil(Yedek Üye) seçilmiştir. 

Platform Sözcü(leri): Kurucu Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri arasından ya da Kurucu Sivil Toplum 

Kuruluşları onayı ile platform destekçisi kişi ya da kurumlar arasından seçilen kişi ya da kişilerdenve İcra 

Kurulu’ndan 2 yıllık süre için oluşur. Normal süre bitiminde Nisan ayı içinde yeni icra kurulunun seçimi 

ile veya kurucu sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin oyçokluğu ile tamamen ya da kısmi üye olarak 

istenilen zamanda yenilenir.(Geçici Madde; Platform Sözcülüğüne 2 yıllığına İcra Kurulu seçilmiştir.) 

Platform DanışmaKurulu: Platformun yürüttüğü Kur’an hizmetleri faaliyetlerinin istişare edildiği ve 

görüşlerine müracaat edilen kişilerden oluşan yüksek istişare kuruludur. Yeni kurul üyeleri İcra Kurulu 

seçimleri ile aynı anda Kurucu Sivil Toplum Kuruluşları ve platform destekçisi kişi ya da kurumların 

teklifi ve oybirliği ile kabulü ile seçilir ya da üyeliği son buldurulur. 

(Geçici Madde; Platform Danışma kuruluna Hasan Hüseyin Varol, Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü, 

İsmail Ketenci, Mehmet Kaya, Mithat Aça ve Doç. Dr. Muhittin Okumuşlar seçilmiştir.) 

Platform İdari Personeli: Platformun yürüttüğü Kur’an hizmetleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine 

yönelik faaliyetleri yerine getirmek üzere görevlendirilen kişilerden oluşur. Bu kişiler platforma bağlı 

olarak faaliyet gösterir görev dağılımı ve çalışacak kişiler İcra Kurulu ve platform sözcü veya sözcüleri 

tarafından belirlenir. 
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(Geçici Madde; Platform faaliyetlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak mali işler biriminde 1 adet ve 

iletişim ve eğitim koordinasyonunda 4 kişi olmak üzere 5 kişi istihdam edilir veya bu sayı icra kurulu 

tarafından serbestçe belirlenir.) 

Platform Ağı: “Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Projesi” kapsamında kurulacak interaktif iletişime ve 

Kur’an hizmetlerinin organizasyonuna imkân veren ağdır. Ağ faaliyetleri için bir yazılım programı 

kullanılacaktır. Bu programa yetkilendirilen platform destekçileri erişebilecek, program üzerinden diğer 

platform destekçileri ve bu destekçilerin organizasyonel yapıları ile iletişim sağlanacaktır. Ayrıca Kur’an 

öğrenim ve öğretim talepleri de bu ağ üzerinden organize edilecektir. 

Platform ağının yönetimi platform icra kurulu ve platform sözcü veya sözcülerine bağlı olarak 

gerçekleştirilir. 

C. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

Faaliyetler 

Platform faaliyetleri Kur’an öğrenimi ve öğretimi konusundaki ana faaliyetlerden teşekkül eder. Bu 

kapsamda Kur’an öğrenme talebinin arttırılması, bedelli ve/veya bedelsiz Kur’an öğreticilerinin tedariği, 

eğitim mekanlarının ve materyallerinin organizasyonu, eğitici ve eğitim alanların optimal olarak 

buluşturulması ve Kur’an öğretimine destek veren bütün destekçilerin platform bünyesinde sinerji 

oluşturmasının sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilir. 

Mali Konular 

Platform ilk olarak 12 kişilik grupların oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dolayısıyla 

Platform faaliyetleri sonucu oluşturulacak 12 kişilik grupların mali yükü Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

hizmet çeşitliliği projesi kapsamında finanse edilecektir.  

Diğer yandan Platform çalışanlarının ve bedelsiz olarak Kur’an eğitimi alacak kişilerin mali yükü platform, 

platform destekçileri ve kurucu sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanacaktır. 

İlk yıl platform sabit maliyeti olan yaklaşık 155.000TL kurucu sivil toplum kuruluşları tarafından 

bölüşülmek suretiyle temin edilir. Diğer yıllar için hazırlanacak bütçeler platform destekçilerinden gelen 

gelirle karşılanır. Eksik kalan kısımlar için kuruculara müracaat edilir. Ayrıca proje bütçesini oluşturan yer 

temini, eğitici temini, platform faaliyetlerine yönelik ağ oluşturulması vb. hizmet alımlarında platform 

destekçilerinden de talepte bulunulur. 

12 kişilik gruplar halinde Kur’an öğrenimini almak yerine daha az sayıda kişilerle çalışma ortamlarında 

almak isteyenlere platform hizmetlerine katkıda bulunmak üzere bedel ödemek isteyip istemediği sorulacak 
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bedelsiz hizmet talebinde bulunulması halinde bu bedel ağ üzerinden platform destekçilerinden gelecek 

nakdi veya ayni katkılar ile karşılanacaktır. 

Platforma tüzel kişilik kazandırılmaması halinde bağışların direk olarak platforma hizmet üreten kişi ve 

kurumlara yönelik olarak tahsili söz konusu olabilecektir. Bu noktada kurucu sivil toplum örgütlerinin 

organizasyonel katkısına ihtiyaç duyulabilecektir. 

Görseller 

Platform kurucu sivil toplum kuruluşları ve platform destekçileri platformun kullanacağı her türlü 

iletişimde görsel olarak yer alırlar. Görsellere ilişkin tasarımlar tarafların izni ile kullanılır. 

Uygulama Takvimi 

Platform faaliyetlerinin kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır. İlk etapta 12 kişilik grupların 

oluşturulmasına yönelik destekleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi akabinde de daha az sayıda kişilerin 

Kur’an öğrenimi taleplerinin karşılanmasına yönelik organizasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

sağlanacaktır. 

Pilot ilçeler, pilot Kur’an Kursları ile başlayan faaliyetler zamanla Konya il merkezi olmak üzere il 

geneline yayılacaktır. İlerleyen zamanlarda diğer illerinde platforma sırasıyla dahil edilmesi ve/veya 

isteyen illere platform ismi altında destek verilmesi söz konusu olabilecektir.  

“PLATFORM DESTEKÇİLERİ ”KURUM VE KURULUŞLAR 

1. KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ: Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Dini 

konulardaki bir takım hizmetleri yerine getiren, izinleri veren, düzenlemeleri yapan vb. hizmetleri ifa 

eden yetkili kurumdur. Kendisine bağlı hizmet veren Kur’an Kursları ve Camilerdeki Kur’an öğretimi 

faaliyetlerine Platformun sivil inisiyatif olarak katkıda bulunmasına müsaade eder. Platform 

faaliyetlerine entegre olabilecek kurs ve camiler platform ağı üzerinde ayrıca tanımlanacak ve 

yetkilendirilecektir. 

Konya İl Müftülüğü’nden ayrıca Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması 

noktasında katkı beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde 

kullanımına imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Müftülüğe ulaştırılır. 

 

2. KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek 

düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul 

ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu olarak platformun öğrenci, 

akademisyen ve çalışanlarına yönelik Kur’an öğrenimi ve öğretimi faaliyetlerine tanıtım, duyuru, 

derslik temini vb. katkılar sağlar gerekli izinleri verir. 
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Ayrıca bünyesindeki eğitim birimleri ve akademisyenlerin bu konudaki sivil toplum faaliyetlerine 

katılımları noktasında gerekli izin ve imkânları sağlar. 

Üniversite’den Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Üniversite görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde 

kullanımına imkan sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Üniversite’ye ulaştırılır.  

 

3. KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine 

sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, 

yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu olarak platformun 

öğrenci, akademisyen ve çalışanlarına yönelik Kur’an öğrenimi ve öğretimi faaliyetlerine tanıtım, 

duyuru, derslik temini vb. katkılar sağlar gerekli izinleri verir. 

Ayrıca bünyesindeki eğitim birimleri ve akademisyenlerin bu konudaki sivil toplum faaliyetlerine 

katılımları noktasında gerekli izin ve imkânları sağlar. 

Üniversite’den Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Üniversite görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde 

kullanımına imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Üniversite’ye ulaştırılır. 

 

4. KONYA KARATAY ÜNİVERSİTESİ: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek 

düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul 

ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu olarak platformun öğrenci, 

akademisyen ve çalışanlarına yönelik Kur’an öğrenimi ve öğretimi faaliyetlerine tanıtım, duyuru, 

derslik temini vb. katkılar sağlar gerekli izinleri verir. 

Ayrıca bünyesindeki eğitim birimleri ve akademisyenlerin bu konudaki sivil toplum faaliyetlerine 

katılımları noktasında gerekli izin ve imkânları sağlar. 

Üniversite’den Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Üniversite görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde 

kullanımına imkan sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Üniversite’ye ulaştırılır.  

 

 

5. KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: Milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere kurulan 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın il teşkilatı olarak kendisine bağlı öğretmenlerin Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın hizmet çeşitliliği projesi kapsamında Kur’an öğretimi faaliyetlerine platform 

organizasyonu ile katılımına izin verir. 

Platformun platform destekçileri kanalı ile gerçekleştireceği faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı ve 

okul ve halk eğitim merkezleri gibi fiziksel yapılarının Kur’an öğretimi faaliyetlerinde kullanımına 

uygun görmesi halinde müsaade eder. 
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Ayrıca Müdürlükten Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde kullanımına 

imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Müdürlüğe ulaştırılır. 

 

6. KONYA TİCARET ODASI: Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının 

birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk 

ve dayanışmayı korumak görevi ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşu olarak platform faaliyetlerine destek sağlar. Bu kapsamda oda üye ve çalışanlarına platform 

faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı ve odaca uygun görülecek Kur’an eğitimi konusundaki yer tahsisi 

benzeri diğer destekleri sağlar. 

Ayrıca Oda’dan Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde kullanımına 

imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Oda’ya ulaştırılır. 

 

7. KONYA SANAYİ ODASI: Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının 

birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk 

ve dayanışmayı korumak görevi ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşu olarak platform faaliyetlerine destek sağlar. Bu kapsamda oda üye ve çalışanlarına platform 

faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı ve odaca uygun görülecek Kur’an eğitimi konusundaki yer tahsisi 

benzeri diğer destekleri sağlar. 

Ayrıca Oda’dan Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde kullanımına 

imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Oda’ya ulaştırılır. 

 

8. KONYA TİCARET BORSASI: Borsayadahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının 

tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan ve üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması 

noktasında hizmet üreten kamu tüzel kişiliğine sahip kurum olarak platform faaliyetlerine destek sağlar. 

Bu kapsamda borsa üye ve çalışanlarına platform faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı ve borsaca 

uygun görülecek Kur’an eğitimi konusundaki yer tahsisi benzeri diğer destekleri sağlar. 

Ayrıca Borsa’dan Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde kullanımına 

imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Borsa’ya ulaştırılır. 
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9. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı 

faaliyetlerinden kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardıma kadar 

şehrin ve şehirde yaşayanların her türlü sorun ve ihtiyaçları ile ilgilenen bir kurum olarak şehir halkına 

ve belediyeçalışanlarına platform faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı ve belediyece uygun görülecek 

Kur’an eğitimi konusundaki diğer destekleri sağlar. 

Ayrıca Belediye’den Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde kullanımına 

imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Belediye ulaştırılır. 

 

10. SELÇUKLU BELEDİYESİ: İlçe Belediyesi olarak yetki sınırları içerisinde halkın her türlü 

ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında faaliyet gösteren bir kurum olarak şehir halkına ve belediye 

çalışanlarına platform faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı ve belediyece uygun görülecek Kur’an 

eğitimi konusundaki diğer destekleri sağlar. 

Ayrıca Belediye’den Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde kullanımına 

imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Belediye ulaştırılır. 

 

11. KARATAY BELEDİYESİ: İlçe Belediyesi olarak yetki sınırları içerisinde halkın her türlü 

ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında faaliyet gösteren bir kurum olarak şehir halkına ve belediye 

çalışanlarına platform faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı ve belediyece uygun görülecek Kur’an 

eğitimi konusundaki diğer destekleri sağlar. 

Ayrıca Belediye’den Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde kullanımına 

imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Belediye ulaştırılır. 

 

12. MERAM BELEDİYESİ: İlçe Belediyesi olarak yetki sınırları içerisinde halkın her türlü ihtiyaçlarının 

giderilmesi noktasında faaliyet gösteren bir kurum olarak şehir halkına ve belediye çalışanlarına 

platform faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı ve belediyece uygun görülecek Kur’an eğitimi 

konusundaki diğer destekleri sağlar. 

Ayrıca Belediye’den Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde kullanımına 

imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için Belediye ulaştırılır. 

 

13. MÜSİAD:İş adamları derneği üyelerinin her türlü sorunu ile ilgilenen ve çözüm yolları arayan bir 

kurum olarak üyelerine ve üyelerinin çalışanlarına platform faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı ve 

dernekçe uygun görülecek Kur’an eğitimi konusundaki diğer destekleri sağlar. 



 11 

Ayrıca dernekten Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde kullanımına 

imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için derneğe ulaştırılır. 

 

14. ASKON: İş adamları derneği üyelerinin her türlü sorunu ile ilgilenen ve çözüm yolları arayan bir 

kurum olarak üyelerine ve üyelerinin çalışanlarına platform faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı ve 

dernekçe uygun görülecek Kur’an eğitimi konusundaki diğer destekleri sağlar. 

 Ayrıca dernekten Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı    

beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde kullanımına 

imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için derneğe ulaştırılır 

 

15. TÜMSİAD: İş adamları derneği üyelerinin her türlü sorunu ile ilgilenen ve çözüm yolları arayan bir 

kurum olarak üyelerine ve üyelerinin çalışanlarına platform faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı ve 

dernekçe uygun görülecek Kur’an eğitimi konusundaki diğer destekleri sağlar. 

Ayrıca dernekten Platform faaliyetlerinin tanıtımı ve geniş kitlelere duyurulması noktasında katkı 

beklenmektedir. Görsel olarak isim ve logolarının izin verilen platform faaliyetlerinde kullanımına 

imkân sağlar. Her türlü iletişim materyali izin için derneğe ulaştırılır. 


