
 

 

OKUL- KURAN KURSU ORTAK PROJESİ 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

 



- Okul hangi muhitte bulunmaktadır.  

Okulumuz Gaziantep/Havaalanı yolu üzerinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi karşısında 

bulunmaktadır. Şehrin yoğun, kalabalık ve rahatsız edici sesinden uzak özel, nezih bir 

yerleşkede bulunmaktadır.  

- Okulumuz müstakil bir İHO mudur?  

Evet, Müstakil bir Proje Okuludur , sadece Hoşgör Fatih Kur’an Kursu öğrencileri 

okumaktadır.Bu yönüyle Gaziantep ve bölgede ilk ve tekdir. 

- Okulumuz proje okulu mudur ?  

Evet, Okulumuzun bütün sınıfları ve okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu Hafızlık İ.H.O (İmam Hatip Ortaokulu) Proje Okuludur. 

- Projenin adı nedir?  

Projenin adı “Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi’dir.  

- Okul öğrenci alımı nasıl yapılmaktadır?  

Öğrenci alım kılavuzunda belirtildiği şekliyle 4. Sınıfın 2. Döneminde 

belirlene ay içerisinde yapılan akademik sınav ile hafta sonu ve yaz döneminde 

uygulanan hazırlık programı (yaz okulu) sonucuna göre okula kayıt yapma hakkı 

kazanılmaktadırlar.  

- Yaz Okulu başarı değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?  

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu kriterler esas alınmaktadır. Mehâric-i Hurûf, 

Yüzünden Okuma, Tecvit ve Ezber kabiliyeti konusunda haftalık yapılan değerlendirmelere 

ilave olarak, öğrenci davranışlarının değerlendirmesi ve rehberlik servisinin sunmuş olduğu 

rapor doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin belirlenen sûre ve aşırları zamanında 

ve tecvit kurallarına uygun bir şekilde ezberleyip ezberlemediği de diğer bir değerlendirme 

ölçütüdür.  

 



- Yaz okuluna öğrenci seçimi nasıl yapılmaktadır.  

Hafta sonu ve Yaz okuluna öğrenci her yıl belirlenen takvim çerçevesinde yapılan akademik 

seviye belirleme sınavı ile olmaktadır.  

- Hafta sonu eğitimine ve Yaz okuluna kaç öğrenci alınacak?  

 

Hafta sonu ve yaz eğitimine alınacak net öğrenci sayısının en fazla 2 katı öğrenci 

alınacak. 

 

- Akademik sınavın içeriği neden oluşmaktadır? 

 

Akademik sınavın içeriği 4. Sınıf müfredatından oluşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgileri İngilizce derslerinden sorular çıkmaktadır. 

 

- Yaz okuluna seçilmek kayıt imkânı elde etmek midir? 

 

Yaz okulunun sonunda belirlenen kıstaslarda yapılan Mülakat  (Sözlü Sınav) sınavında 

başarılı olan öğrenciler okula kayıt yapma imkânı elde etmiş olmaktadırlar. 

 

- Yaz okulunda nasıl bir program uygulanmaktadır? 

 

Yaz okulunda öğrenciler 5 saat Kur’an ı Kerim eğitimi almaktadırlar. Öğle yemeği ve 

namazın akabinde daha önceden belirlenen sosyal etkinlik programlarına katılmaktadırlar. Bu 

aktiviteler hem okul içerisinde hem de okul dışında yapılmaktadır. Yaz okulu etkinlik 

takviminde yapılacak olan etkinlikler belirlenmektedir. 

 

- Haftalık yapılan ölçümler neleri kapsamaktadır? 

 

Öğrenciler haftalık olarak; Mehâric i hurûf, Yüzünden okuma, Tecvit, Ezber, Davranış 

değerlendirme, Yüzünden okuma hızı ve kurallı okuma kıstaslarını kapsamaktadır. 

- Hafızlık projesinin genel basamakları nelerdir? 

 

Temel Hafızlık Eğitimine Hazırlık: Diyanet İşleri Başkanlığımızın  belirlediği yaz kursu  

Temel Hafızlık Eğitimi: 5. sınıf 

Hafızlık Eğitimi: 6. Sınıf ve 7. Sınıf 

Hafızlık Tekrar: 8. Sınıf da LGS ye hazırlık programı uygulanmaktadır. 



- 5. sınıfta öğrencilerin normal bir günü nasıl geçer? 

 

Her gün ilk 5 saatte Kur’an Kerim eğitimi almaktadırlar. Kur’an-ı Kerim eğitiminden sonra 

akademik dersler başlamaktadır. Yemek ve öğle namazından sonra akademik dersler devam  

etmektedir. 16:30’da da ders bitmektedir. 

 

- Evde ve Kurs da ne kadar çalışmak gerekir? 

 

Öğrencilerin bir sonraki günün ezberlerini okulda tamamlamaları, eve ve kursa gittiklerinde 

ise yaptıkları ezberleri tekrar etmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimize haftalık ders 

çalışma çizelgesi verilmekte, öğrencilerin bu çizelgeye göre hareket etmeleri gerekmektedir. 

 

- Akademik derslerden hangileri verilmektedir? 

 

Öğrenciler Kur’an-ı Kerim dersi dışında, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, 

İngilizce, Arapça ve Beden Eğitimi dersleri görmektedirler. Diğer ortaokullarda okutulan 

akademik ders sayıları ne kadarsa bizde de o kadar ders görülmektedir. Bu anlamda herhangi 

bir dezavantaj akademik dersler açısından yoktur. 

 

- 5. sınıfın sonunda öğrencilerin varmaları istenilen hedef nedir? 

 

Öğrencilerin mayıs ayının sonunda en az hazırlık eğitim müfradat ezberlerini tamamlamaları 

ve her cüzden 3-4 dönüş yapmaları hedeflenmektedir. Bu şekliyle bir ilahiyat müfredatından 

fazla bir kuran eğitimi almış olmaktadırlar. 5. Sınıfın sonunda hafızlığa seçilmeyenler için 

okulda imkan olursa(en az 12 kişinin kalması gerekir) akademik sınıf açılır yoksa başka 

okullara nakil gider. 

 

- 6. sınıfta dondurma işlemi yapılacak mı? 

 

Evet, öğrenciler dondurma işlemi yapıldıktan sonra ilçe müftülüğünün izni ile okul içerisinde 

veya dışında açılmış olan Kur’an Kursu’nun işbirliği ile hafızlıklarına devam edeceklerdir. 

 

- Altıncı sınıfta ne kadar akademik ders görecekler? 

 

Öğrenciler altın sınıfta akademik ders görmeyecekler, hafızlıklarını tamamladıktan sonra 

6.Sınıf İçin Türkçe , Matematik , Fen ve İngilizce dersleri verilip telafi programı uygulanacak, 

öğrenciler sene kaybı yaşamayacaktır. 



      -    Bir sonraki eğitim kademesine hazırlıklar ne zaman başlayacak? 

 

5.sınıftan itibaren düzenli olarak verilen akademik dersleri gören öğrenciler 7. Sınıfın 

başından itibaren bir sonraki eğitim kademesi hazırlıklarına başlayacaklardır. 

Yoğunlaştırılmış hazırlıklar bir sonraki eğitim kademesi sınavına kadar devam edecektir. 

 

       -   Okulda ne gibi sosyal etkinlikler yapılmaktadır? 

 

Yaz okulu çocukların keyifli bir şekilde zaman geçirebilecekleri bir şekilde planlanmaktadır. 

Tarihi mekânlar, müzeler ziyaret edilmekte; sportif aktiviteler, yarışmalar ve çeşitli bilimsel 

ve sanatsal çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle hafızlığa dair bilinçlendirme çalışmaları da 

yapılmaktadır. 

 

- Hafızlık programında ilave olarak hangi zaman dilimlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır? 

 

Yaz okulunda sekiz haftaya, ara tatilde bir haftaya, yaz sonunda ilave bir haftaya daha ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

- Program zor bir program mıdır?  

Bu konu öğrencinin ve ailenin konuya yaklaşımı ile doğrudan ilişkilidir. Günlük çalışma 

planı ve belirlenen takip çizelgelerine riayet edildiği takdirde program kolay hale gelmektedir. 

Fakat çocuğun ve ailenin günlük çalışma planını takip etmemesi durumunda günlük verilmesi 

gereken dersler birikerek program zorlaşmaktadır. Ebeveynlerin tatil, izin ve özel 

programlarını öğrencinin hafızlık süreçlerine göre ayarlamaları gerekmektedir. Özellikle 

Temel Hafızlık Eğitimine Hazırlık döneminde yani yaz okulunda öğrenciler Kur’an dersleriyle 

birlikte çeşitli aktiviteler yaparlarken; 5. Sınıfı kapsayan Temel Hafızlık Eğitimi döneminde 

akademik derslerin ilave edilmesi ile birlikte bir yoğunluk durumu ortaya çıkmaktadır. Bu 

yoğunluk ise akıl oyunları atölyesi, robotik atölyesi, okçuluk vb. etkinliklerle dengelenmeye 

çalışılmaktadır. 6. sınıf çocuğun hafızlığını yapacağı ana zaman dilimi olarak yoğun bir 

odaklanma dönemi demek aynı zamanda. Dolayısıyla öğrenciler ve aileler çalışma disiplini ve 

istikrar isteyen bir programa adım atmış olacaklardır.  

 

 

 

 

 



- Akademik hedefler nelerdir?  

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri eğitim ve öğretim dönemi başladığı andan 

itibaren düzenli olarak takip edilmektedir. Şu ana kadar yapılan değerlendirmelerimizde 

hafızlık çalışmalarının akademik başarıyı geriletmediği aksine hafızlık sürecinde her gün 

yeni ayetler ve sayfalar öğrenildiği için başarıyı artırdığı tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin akademik ve sosyal ortamlarda bilgiyi akıllarında tutma ve yorumlama 

becerilerinin geliştiği gözlemlenmiştir. Nihai hedefimiz öğrencilerimizin kendi 

potansiyel ve ilgilerinin doğrultusunda akademik seviyelerini en üst noktalara 

taşıyabilmektir.  

- Öğrenciler mezun olduktan sonra Lise Kısmımıza devam edebilecekler mi?  

Yeni sistemle birlikte sınavla öğrenci alımı yapan okullar kısmına dahildir.  

- Ortaokul öğrencileri için barınma imkânı mevcut mudur? Hafızlık programı 

Yatılı mı Gündüzlü müdür? 

Protokol yaptığımız Şahinbey müftülüğüne bağlı Hoşgör Fatih Kuran kursunda  öğrenci 

dilerse 5. 6. 7. Ve 8. Sınıfta Hafızlık yapma ve Hafız olma şartı ile kalıp oradan okula 

yürüyüş mesafesinde olduğu için gidiş geliş yapabilir. Arzu ederse 5. Sınıf ta gündüzlü 

servis ile okuldan evine gidiş geliş yapabilir. 

- Okulda ortaokulda hafızlık programı dışında başka bir sınıf türü var mıdır?  

Ortaokulda 5. Sınıfta herkes hafızlık hazırlık eğitimine tabidir. Ancak 6. Sınıfta hafızlığa 

devam edemeyenler evlerine yakın veya uygun gördükleri okullara nakil alabilirler. 

- Okulunuza ulaşım nasıl sağlanır?  

Okulumuza servis ve belediye otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır. Yatılılar ise kurs 

okulun bitişiğinde olduğu için yürüme mesafesindedir. 

- Önceliklerimiz nelerdir?  

Önceliğimiz Allah’ın rızasını kazanabilmek, Bilinçli Hafızlık, Akademik başarısı iyi olan 

bireyler yetiştirmektir. 

 


