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CEVAPLAR 

1. Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Projesi nasıl başladı? 

2011 yılında kursumuz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “İhtiyaç odaklı” projesi kapsamında Karatay Müftülüğünce 
pilot kurs olarak seçilerek Konya ilindeki tüm kurslara verdiği hizmetle örnek olmuştur. Bu projeden hareketle, bizzat 
kurs yönetimi ve kurs hocaları birlikte hazırlanan diğer projeler, Konya geneline tanıtılmak amacıyla üniversite 
rektörlüklerinden, çeşitli kamu kurumlarının il müdürlüklerine, sivil toplum kuruluşlarına ve esnaf topluluklarına 
ulaşmış ve geniş yankı uyandırmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İhtiyaç Odaklı Kuran Eğitimi Projesi  Kapsamında 
yapılan ek öğretim ders programlarına sivil insiyatif katkısında bulunmak, 12 kişinin oluşmadığı takdirde de Kur’an 
Eğitimi hizmetini verebilmek, Kur’an Eğitimi için bahaneleri ortadan kaldırmak, insanların daha verimli ve daha kolay 
Kur’an eğitimi almalarını sağlamak, Kur’an okumayı bilmeyenleri, eğitime teşvik etmek amacıyla duyurular yapmak ve 
Kur’an eğitimi üzerinde araştırma ve çalıştaylar gerçekleştirmek üzere Konya’nın önde gelen 22 Sivil Toplum 
Kuruluşunun platform çatısı altında bir araya gelerek başlattıkları projedir. Proje kapsamında birçok kamu kurum ve 
kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, hasta evleri, sosyal tesisler gibi birçok mekânda hizmet yapılmıştır. 
Yapılan hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir. 

       Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu, hizmette sınırsızlığı ilke edinmiş ”Konya’da Kur’an Okumasını Bilmeyen 

Kalmasın” sloganından hareketle önemli projeleri hayata geçirip uygulamıştır. Basın kuruluşlarının desteğiyle: 

2011 yılında “Yeri ve Zamanı Siz Belirleyin Kur’an’ı Birlikte Öğrenelim” projesiyle 450 öğrenciye;   

2012 yılında “7’den 70’e Herkes Haydi Kur’an Kursuna”  projesiyle  650 öğrenciye;  

2013 yılında “Kur’an-ı Kerim’i Öğreniyorum” projesiyle 729 öğrenciye;  

2014 yılında“Değerler Eğitimi” Projesiyle 840 öğrenciye;  

2015 yılında “Haydi Kur’an Öğrenmeye” projesiyle 860 öğrenciye;  

2016 yılında“Kariyerini Kur’an İle Taçlandır Projesi” ile 900 öğrenciye;  

2017-2018 yıllarında da“Biz Öğrendik Sıra Sizde” projesiyle 900 öğrencinin üzerinde Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini 

Bilgiler Dersini vermenin sevincini yaşamıştır. Bu olumlu sonuçlanan projelerin halkımız nezdinde oluşturduğu 

teveccüh ve pozitif enerji ile kursumuz, ”Kur’an Öğretme”  platformu kurulmasına öncülük etmiş ve 22 STK’nın 

desteğiyle “Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum” projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesine vesile olmuştur. 

 



 

2. Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Projesi ne zaman kuruldu 

2014 yılı ve öncesinde onlarca kurum, Vakıf ve STK proje çatısı altında toplanarak çok sayıda çalıştay 
gerçekleştirildi. Başkanlığını, 2014 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dekan yardımcısı olan 
Prof. Dr. Muhittin OKUMUŞLAR’ın üslendiği çalıştaylarda sağlanan çoklu destekle tohumlar filizlendi. İlk meyveler ise 
2014 yılı Nisan ayında alındı. Platformun ilk başkanlığını bir sene, İl Müftülüğü Vaizi Muzaffer DERELİ Hocamız 
yürüttü. Daha sonraki senede ilk altı ayını şuan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat fakültesinde Dekan yardımcısı 
olan Doç. Dr. Ali ÖGE hocamız,  son altı ayını da Elmas Kur’an Kursu Derneği Başkanı Nuh YENİAY hocamız yaptı. 
Platformumuzun yaptığı hizmetin projesi 2016 Yılının Ağustos ayında İl Müftülüğüne devredildi. o zamanki İl 
Müftümüz Prof. Dr. Ali AKPINAR hocamızın öncülüğünde 2018 yılı Mayıs ayına kadar devam etti. Projemiz şuan ki, İl 
Müftümüz Ahmet POÇANOĞLU hocamızın önderliğinde İlçe Müftülerimizin destekleriyle yürütülmektedir. Emeği 
geçen Başkan, hocalarımız, STK, İl ilçe Müftülerimizden ALLAH (C.C.)razı olsun.Böyle bir yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’in öğrenilmesine vesile olmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Sizin şahsınızda Ribat FM 
Radyosu yöneticisi ve ekibine bu projenin duyrulmasına katkı verdiğinizden dolayı da şükranlarımı arz ederim. 

 

3. Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Projesi amacı, gayesi nedir 

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen yaygın din eğitimi hizmetinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli 

bir şekilde yararlanabilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda hazırlanan “Kur’an kurslarında hizmet çeşitliliği ve 

ihtiyaç odaklı hizmet anlayışı” ile 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 öğrenebilmesi amaçlanmaktadır. Böylece günlük hayatının 

koşuşturmasında vakitlerinin bir bölümünü Kur’an okumayı öğrenmeye veya dini bilgiler almaya ayıramayanların, iş 

hayatından kopmadan yaygın din eğitimi hizmetinden yararlanmaları sağlanacaktır.Bu gerekçeden hareketle Diyanet 

İşleri Başkanlığı bir dizi çalışma başlatmıştır. Bu çalışmalar yapılırken muhatap kitlenin ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak eğitim öğretim programlarında çeşitliliğe gidilmesi amaçlanmaktadır. Konya ilinde; Diyanet İşleri 

Başkanlığının bu hizmet çeşitliliği projesini bütün boyutlarıyla uygulamaya geçirmek isteyen Konya İl Müftülüğü 

Kur'an kurslarında daha önce “Yerini Ve Zamanını Siz Belirleyin Kur’an-ı Birlikte Öğrenelim” sloganıyla başlayan Kur'an 

hizmeti çalışmalarına bu projeyle yeni bir ivme kazandırmak istemektedir. Artık Kur’an öğrenmek isteyen 

vatandaşlarımız Kursa bile gelmeden ev ve işyerlerinden telefonla Kuran öğreticisi talep edebileceklerdir. Günümüzde 

insanlar çok yoğun bir şekilde iş hayatı içinde bulunmaktadır. Teknolojinin imkânları kullanılarak insanları işlerini 

aksatmadan Kuran öğretimini kolaylaştıracak bir sistem geliştirilmesi düşüncesinden hareketle müftülüğümüz 

bünyesinde oluşturulan bir sekretarya ile halkımız telefon ile Kuran öğreticisi talebinde bulunabilecektir. Bu proje 

Konya İl Müftülüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce protokol yapılarak İlçe 

Müftülükleri, İlçe Belediye Başkanlıkları, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya Necmeddin 

Erbakan Üniversitesi, Konya Karatay Üniversitesi, Konya Mevlana Üniversitesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi 

Odası, Konya Ticaret Borsası ve STK'ların destekleriyle hizmete devam edecektir.Rabbimizden, projenin Ülkemiz 

genelinde Kur'an öğrenimi ve öğretimi alanında örnek bir proje olmasını, örnek alınarak yaygınlaşmasını, bu sayede 

bizleri kendisine (c.c) hizmet ettirmesini niyaz ederiz. 

 

4. Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Projesinin gerekçesi nedir 

Kur’an kurslarındaki öğrenci profilinin zamanla değişmesi, kurslarımıza devam eden öğrencilerin yüzde % 66’sını 

23 ve üzeri yaş grubu yetişkin ev hanımları teşkil etmektedir. Proje ile ev hanımlarının tamamına Kur’an ve Dini 

Bilgilerinin öğretiminde hedeflenmektedir.Kırsal kesimde, tarım ve mevsimlik işler sebebiyle Kur’an kursuna devam 

edenlerin eğitim-öğretimin devam ettiği günlerde tarım işlerine gitmeleri sebebiyle kursa devam edememektedir.Bu 

nedenle kış dönemlerinde bu kesimlerin Kuran öğretimi hedeflenmektedir.Mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına 

gelemeyen kamu, özel sektör ve kendi işinde çalışan vatandaşlarımızın akşam veya hafta sonları, iş saatleri dışında 

Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmayı arzuladıkları halde mevcut eğitim-öğretim sisteminin buna uygun olmayışı 



böyle bir projenin başlatılmasını gerekli kılmıştır. Günümüzde hizmet çeşitliliği ile sadece sağlıklı insanlara değil 

dezavantajlı kesimlere de Kuran öğretmeyi hedeflenmektedir. Bu uygulamadan engelli ve hasta kesimlerinde 

faydalanması hedeflenmektedir. 

 

5. Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Projesinin hedefleri nelerdir 

Kur’an Kursu Öğretim Programının amacı Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak 
öğrencilerin; 

A. İslam dininin değerlerini, insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmelerini sağlamak, 
Öğrendiği değerlerden yardım alarak kendi çözümlerini üretebilmelerini sağlamak, 

B. İslam dininin Allah-insan, İnsan-İnsan ve İnsan-Tabiat ilişkilerini düzenleyen boyutunu idrak etmelerini 
sağlamak, 

C. İbadetlerle ilgili bilgilerini davranışa dönüştürmek, 
D. İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’i Arapça metninden doğru ve usulüne uygun okuyabilmelerini 

sağlamak, 
E. İbadetleri ve toplum içinde gerçekleşen dini törenleri yerine getirebilecek yeterlikte Kur’an ezberine sahip 

olabilmelerini sağlamak, 
F. Kur’an-ı Kerim’i mealinden okuma alışkanlığı kazanabilmelerini ve hayata ilişkin prensipler çıkarabilmelerini 

gerçekleştirmek, 
G. Siyer ve Ahlak dersleriyle Hz. Muhammed’in yaşantısından değerler üretebilmelerini gerçekleştirerek, İslam 

dininin ahlaki değerlerini hayatına yansıtabilmek. 
H. Kültürler arası etkileşimin hızlandığı günümüzde, barış kültürünün geliştirilmesi ve hoşgörü ortamının 

oluşturulmasında İslam dininin değerlerini yorumlayıp, barış ve hoşgörü ortamı oluşturmalarına yardımcı 
olmaktır.Bu gerekçelerle hedef kitle yaşına bakılmaksızın tüm vatandaşlarımıza hizmet sunulması 
hedeflenmektedir. 

 
6. Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Projesinin işleyişi nasıldır. 

 
a.  Başlangıç Faaliyetleri: Proje hazırlandıktan sonra paydaşların görüş ve önerilerine sunulacaktır. 

Proje Konya Valiliği, İlçe Kaymakamlığı, İl ve İlçe Müftülüklerine, Okul Müdürlüklerine, Medya ve Sivil Toplum 
kuruluşlarına tanıtılacaktır 

b. Süreç Faaliyetleri: Kuran öğrenmek isteyen kursiyerlerin İl ve İlçe Müftülüklerini arayarak gerekli hizmetlerin 
yapılması sağlanacaktır.Proje koordinatörleri uygun talepleri değerlendirip öğretici ataması yapacaklardır. 
Görevlendirilen öğreticiler müfredata ve mevzuata uygun eğitim öğretim faaliyetlerini yürüteceklerdir. 

c. Sonuç Faaliyetleri: Proje Müftülüklerce kursiyer ve öğreticilerden geri bildirimler alarak kurs hakkında rapor 
hazırlayacaktır. 

 
 
7. Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum Projesinde yaptığınız hizmetler nelerdir 
 
1. Karatay İlçe Müftülüğü Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursunda, “Alo Kuran Öğreniyorum Projesi” kapsamında 

akşamları eğitim verilmek üzere toplamda 10 sınıf açılarak Erkek 260 kişi ve bayan 15 kişi 
2. Karatay İlçe Müftülüğü Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursunda, “Alo Kuran Öğreniyorum Projesi” kapsamında 

gündüz ise 105 bayan kişi 
3. Karatay İlçe Müftülüğü İkbal İlim Kültür Merkezi Kur’an Kursunda, “Alo Kuran Öğreniyorum projesi” 

kapsamında akşamları eğitim verilmek üzere toplamda 4 sınıf açılmıştır. Tamamı erkeklerden oluşan 52 kişi 
4. İl geneli  48 Camimizde toplam 830 vatandaşımıza 
5. Selçuk Üniversitesi  Rektörlük bünyesinde   bayanlar için 1 sınıf açılarak 18 kişi,  erkekler için 2 sınıf açılarak 56 

kişi 
6. Ticaret Borsasında bayalar için 1 sınıf açılarak 20 kişi 
7. Ticaret Odasında bayalar için 1 sınıf açılarak 12 kişi 
8. Sanayi Odasında bayalar için 1 sınıf açılarak 12 kişi 
9. Kule Sitede bayalar için 1 sınıf açılarak 15 kişi 
10.Karatay Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ek program  2 sınıf açılarak 40 öğrenci 
11.Zübeyde Kız Meslek Lisesi öğrencilerine ek program 3 sınıf açılarak 60 öğrenci 



12.İbrahim Hakkı Konyalı Bosna Mah. de bayanlar için 1 sınıf akşam kursu açılarak 15 kişi 
13.Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda 1 sınıf açılarak 17 kişi  
14.Kara ali Kız Kur’an Kursu Sakarya Mah. de bayanlar için 1 sınıf akşam kursu açılarak 15 kişi 
15.Otogar Kız Kur’an Kursu’nda 1 sınıf bayan akşam kursu 18 kişi 
16.Halil İbrahim Kız Kur’an Kursu Yazır Mah. de 1 sınıf bayan akşam kursu açılarak 17 kişi 
17.Hacıveyiszade Camii altında 1 sınıf bayan akşam kursu açılarak 20 kişi 
18.İbrahim Hakkı Konyalı Bosna Mah. Erkek akşam kursu açılarak 25 kişi 
19.Otogar Zeki Altındağ Erkek  Kur’an Kursunda akşam kursu açılarak 18 kişi 
20.Manifaturacılar Ve Marangozlar sanayide çırak ve kalfa gibi çalışan 18-25 yaş arasında bulunan gençlere 

yönelik 4 sınıf açıldı 87 genç Kur’an okuma ile tanıştı. 
21.Yazdır Mah. Halil İbrahim Erkek  Kur’an Kursunda  akşam 1 sınıf açılarak 19 kişi 
22.Eski Sanayide Erkeklere Yönelik akşam kursu açılarak 120-140 kişi 
23.Zafer Sanayi Erkeklere Yönelik akşam kursu açılarak 100-110 kişi 
24.Meram Sanayinde Erkeklere yönelik açılan akşam kursu 
25.Diyaliz hastasına yatalak hastalara evde Kur’an-ı Kerim öğretilmiştir. 
26.Mevlana Kültür Merkezinde idari personele yönelik 1 sınıf açılarak 18 kişi  
27.Beyhekim Ağız ve Diş Sağlık Merkezi  2 sınıf açılarak 37 kişi  
28.Özel Selçuk Hastanesi’ne 1 sınıf açılarak 18 kişi  
29.Özel Konya Büyükşehir Belediyesi Hastanesi’ne 1 sınıf açılarak 23 kişi  
30.Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1 sınıf açılarak 18 kişiye, toplamda 44 erkek öğretici ve 

30 bayan öğretici ile 2053 kişiye Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler dersi verilmiştir Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini 
Bilgiler dersi verilmiştir. 

 

 Not: Proje kapsamında web sitesi ve telefon aracılığı ile ulaşarak Kur’an öğrenmek isteyen herkese hizmet 
sunulmuştur.  Diğer illerden ve yurt dışından yapılan başvurular ise il ve ilçe müftülükleri Kuran Kursları ve Din 
Hizmetleri ataşeliği gibi kurumlara yönlendirildi.  

 
 
8. Birazda sizin yöneticisi olduğunuz Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursun’dan bahsedermisiniz.  

Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu, 1961 yılında erkek Kur’an kursu olarak hizmete başlamış ve  1997 yılına kadar çok 

sayıda hafız yetiştirmiştir.  1997 yılından sonra ilköğretim sisteminin 8 yıla çıkmasından dolayı erkek öğrenci 

azlığından,Kur’an eğitimi için ilk kez bayan öğrenci almaya başlamıştır. Bu süreçle birlikte 2011 yılına kadar bayanlara 

yönelik 2; erkeklere yönelik 1 sınıfta her sene 45 öğrenci yetiştirilmiştir.  

2005 yılında  Hacıhasanbaşı Kur’an Kursuna görevlendirildiğim zamanda binanın fiziki olarak yapısı yıpranmış ve 

onarıma ihtiyaç duymaktaydı. Binanın mantolaması, kapı ve pencerelerin değiştirilmesi, sınıflarda bulunan 

klimasından projeksiyonuna kadar değişikliğe uğrayan kursumuz, aynı zamanda 18 bilgisayarla Kursumuza kayıtlı 

öğrencilerimize, Halk Eğitim Merkezinin de desteğiyle sertifikalı bilgisayar kursu, dikiş-nakış kursu gibi faaliyetlerde 

bulunmak için gerekli teçhizata da sahiptir.  

2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya İli Karatay İlçesi Müftülüğü tarafından plot Kurs olarak seçilmiştir. Bu 

güne kadar da Diyanet İşleri Başkanlığının “İHTİYAÇ ODAKLI PORJESİ” kapsamında “ALO KUR’AN ÖĞRENMEK 

İSTİYORUM PROJESİNİ” yürütmüştür. 

Bunun yanında Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu ek binasına 2017 Nisan ayında başlayıp 2018 ayının Haziran ayında 

tamamlanarak yaz Kur’an Kursu olarak hizmete açtık. Bu ek binamız gündüzleri Karatay Belediye İmam Hatip 

Ortaokulu olarak, Akşamları Ve hafta sonları Alo Kur’an Öğrenmek istiyorum Projesi Kapsamında hizmet verecektir. 

Bu binanın kısa sürede yapılmasına destek veren hayır sahiplerinden Allah (C.C) razı olsun, kendilerine çok teşekkür 

ederim.  

10.Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursu daha başka ne gibi hizmetlerde bulundu? 

 



A. Dünyada sözü geçen güçlü bir Türkiye’nin oluşması için 2023 vizyonunun hayata geçtiği ülkemizde 

Hacıhasanbaşı Kur’an Kursuda üzerine düşen görevleri “Kuran Kursları 2023 Vizyonu Çalıştayı” nda masaya 

yatırdı.Çalıştayda eğitim - öğretim, fiziki mekan gibi birçok konuda çözüm önerileri sunuldu, hizmet çeşitliliği ile ilgili 

tavsiyelerde bulunuldu. 

B. Engeller kalkıyor başlığında : Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu, insanların günlük yaşantılarına Kur’an öğrenimini de 

ekledi. Oluşturulan “Akşam grupları” ile Kur’an eğitimi mesai saatlerinin dışına taşınarak Kur’an-ı Kerim, hayatın vaz 

geçilmez bir parçası haline getirildi. 

 


