
Fahri Görevli Eğitim Programı (Online) 

Paris ve Nantes Başkonsolosluk Bölgelerinde DİTİB Paris işbirliği ile faaliyetlerini sürdüren 

derneklerin bünyesindeki camilerde “Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Kursu” başta olmak üzere 

“İmamet ve Vaaz” gibi dini görevler Erkek ve Bayan Din Görevlileri tarafından yerine getirilmektedir. 

Söz konusu görevlerin yerine getirilmesinde öncelik eğitim ve öğretim olduğundan, özellikle öğrenci 

potansiyelinin kalabalık olduğu yerlerde zaman zaman mevcut görevlilerin yetersiz olduğu durumlarda, 

dernek çevresindeki gönüllü “Fahri Görevli” kişilerden istifade edildiği bilinmektedir.  

Bu itibarla işbirliği içinde olduğumuz derneklerin camilerinde gönüllü görev yapan ve belirli 

düzeyde dini eğitim almış olan “Fahri Görevli” kişilerin, Kur’an-ı Kerim’i okuma, dini bilgi ve uygulama 

becerilerini geliştirme ve aynı zamanda bu bilgilerin öğretilmesi konusunda da pedagojik rehberlik 

yapılması amacıyla DİTİB Paris tarafından “Fahri Görevli Eğitim Programı” düzenlenmesi zorunlu bir 

hal almıştır. 

Program; dernek camilerinde açılan “Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Kursu”’na gelen erkek 

ve kız çocuklarına yönelik bay/bayan öğretici ihtiyacının yerel imkanlarla karşılanmasını hedeflenmektedir. 

Yeni nesilde Türkçe bilme düzeyinin gün geçtikçe daha da azaldığı göz önüne alınarak bu kurslara katılan 

çocuklara/öğrencilere/gençlere Fransızca rehberlik ederek Kur’an-ı Kerim ve Dini bilgiler öğretilebilmesi 

de programın diğer bir amacıdır.  

Bu programı başarıyla tamamlayan her kursiyer; 

• Kur’an-ı Kerim’i doğru ve usulüne uygun okumaya olarak vakıf olarak önemini kavrar. 

• Kıraatle ilgili temel kavramları anlar ve tanımlar. 

• Kur’an harflerini mahreçlerine ve sıfatlarına uygun olarak seslendirir. 

• Tecvit kurallarını bilir ve uygular. 

• Doğru okuma ve ezberleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. 

• Kur’an-ı Kerimden belli sureleri (Duha Suresinden aşağı olanlar ile Yasin, Tebareke, Fetih, Rahman 

ve Amme Sureleri) talim üzere ezbere okur. 

• Kur’an-ı Kerim okumada temel makamları tanır. 

• Cami mûsikîsinde uygulanan makamlar hakkında bilgi sahibi olur. 

• Sesini doğru kullanma becerisi kazanır. 

• Kur’an ve dini bilgilerin öğretilmesinde temel pedagojik yaklaşımları bilir ve uygular. 

• Temel dini bilgiler ve Hz. Peygamberin hayatına ilişkin bilgi sahibi olur. 

PROGRAMA BAŞVURU ZAMANI VE ŞARTLARI 

2022 yılı Mart ayı başından itibaren 4 dönem olmak üzere birincisi düzenlenen program için 

başvurular; 

❖ 18 Şubat – 04 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak Google Form aracılığı ile alınacaktır.  

❖ Programa, halen dernek camilerinde görev yapan kişiler başta olmak üzere 2022 yılı başında yapılan 

“Fahri Görevli” sınavında başarılı olanların katılımları önceliklidir.  

❖ Fahri Görevli Belgeleri iki yıl geçerli olduğu göz önüne alındığında mevcut belgesi olanlar, iki yıl 

sonra bu belgeyi almak için başvurduklarında bu programın en az 2 (iki) döneminde derslere 

katılmış olması ve sınavları başarı ile geçmiş olması göz önünde bulundurulacaktır. 

❖ Diğer Şartlar; 

1. Fransa vatandaşlığı veya sürekli oturum izni sahibi olmak, (Paris ve Nantes Bölgesi) 

2. Yeterli derecede Fransızca bilmek,/Geliştirmeye devam ediyor olmak (Dil Kursu gibi) 

3. En az lise mezunu olmak, lise seviyesi altında bir okuldan mezun olanlar başvuru esnasında 

durumlarını belirtmeleri gerekir. Programa dahil edilmeleri komisyonca karar verilecektir. (Bu üç maddeyi 

destekleyen belgelerin ibrazı zorunludur)  

4. Akıcı olarak Kur’an-ı Kerim okuyabiliyor olmak. (Bu konuda gerekli görülmesi halinde ön 

mülakat yapılabilecektir.) 

 



PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ 

Program, Fransa’da Paris ve Nantes bölgelerinde ikamet eden, Fransızca bilen, belirli düzeyde dini 

eğitim almış ve iyi derecede Kur’an-ı Kerim okumayı bilen, lise altında mezun olup katılımı komisyonca 

uygun görülenlerle birlikte en az lise mezunu olan kişilere yöneliktir. Programa katılanların istemeleri 

halinde Batı Avrupa Programı kapsamında Açıköğretim İlahiyat Önlisans programını bitirmeleri de ayrıca 

tavsiye edilmektedir. Sonrasında da İlitam programlarına yönlendirilmeleri hedeflenmektedir.  

PROGRAMIN SÜRESİ, YERİ ve İŞLENECEK DERSLER 

Program; 

1. Dönem; 2022 yılı Mart ayının ilk haftasında başlayıp (Ramazan’da ara) Haziran ayı sonunda 

değerlendirme sınavı ile tamamlanır.  

2. Dönem; Eylül Ayının son haftasında başlayıp Aralık ayının sonunda değerlendirme sınavı ile 

tamamlanır.  

3. Dönem; 2023 Şubat ayının ilk haftası başlayıp (Ramazan’da ara) Haziran ayının ikinci haftasında 

değerlendirme sınavı ile tamamlanır.  

4. Dönem; Eylül Ayının son haftasında başlayıp Aralık ayının sonunda değerlendirme sınavı ile 

tamamlanır. 

❖ Gerekli görülmesi halinde 4. Dönemde işlenmesi planlanan derslerin, 2. Ve 3. Dönem derslerine dahil 

edilmesi ile 2023 yılı Haziran ayı sonunda da tamamlanması da öngörülebilmektedir.  

➢ Dersler, ZOOM programı üzerinden Online Canlı olarak haftada 3 gün olacak şekilde katılımcıların 

çoğunluğunun günlük yaşam şartları dikkate alınarak yapılacaktır. Ders günleri ve saatleri 

katılımcılarla yapılacak olan istişareye göre belirlenecektir. 

➢ Bir ders için süre 45 dakika olarak öngörülmektedir.  

➢ Dönem sonlarında gerekli görülmesi halinde katılımcıların DİTİB Paris Merkezde toplanmaları 

sağlanacaktır. Bununla ilgili yer ve zaman bilgisi katılımcılar ile paylaşılacaktır. 

➢ Katılımcılardan zaman zaman derneklerdeki kurslarda stajyer olarak bir / iki haftalık derslere girerek 

tecrübe paylaşımı istenebilecektir.  
 

DERS DAĞILIM TABLOSU 

  1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem 4. Dönem 

S.No Ders Adı Ders Adı Ders Adı Ders Adı 

1 Arapça I (APÇ) Arapça II (APÇ) Arapça III (APÇ) Arapça IV (APÇ) 

2 İslam İnanç Esasları İlk Dönem İslam Tarihi  Hadis Tarihi ve Usulü  Tefsir – Hadis (Metin Okumaları) 

3 İslam İbadet Esasları Tefsir Tarihi ve Usulü Din Psikolojisi Din Eğit. ve Din Hizmt. Rehberlik 

4 İslam Ahlak Esasları İslam Hukukuna Giriş İslam Mezhepleri Tarihi Din Sosyolojisi 

5 Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim 
 

DEVAM VE KATILIM ÜCRETİ 

Derslere devam zorunludur. Günlük yoklama alınacaktır. Katılım ise ücretsizdir. Her dönemin en 

az 4’te 3’ünden fazlasına katılmak zorunludur. Her dönem için bundan daha az katılanlar programa devam 

edemezler ya da durumları komisyon tarafından değerlendirilir.  

Gerekli olması halinde dönem sonlarında DİTİB Paris’te yapılacak olan toplantıların konaklama 

(Yeme / içme) giderleri kurum tarafından yapılacak olup yol ücretleri katılımcılara aittir. 

SINAV ve FAHRİ GÖREVLİ BELGESİ 

Yukarda belirtilen eğitimin en az 1 (bir) yılına katılmış olmak ve dönem sonlarında yapılan 

sınavlarda başarılı olmak koşulu ile “Fahri Görevli” Sınavına girebilecektir. Sınavlar DİTİB Paris 

tarafından belirlenecek komisyon marifetiyle gerçekleştirilir. Sınav, Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri 

Yeterlilik Şartları maddesinde belirtilen konular üzerinden sözlü veya yazılı/sözlü şeklinde 

uygulanabilecektir. Bu aşamalarda başarılı olanlara “Fahri Görevli” Belgesi verilecektir. Ayrıca programın 

tamamını bitirenler Fahri Görevli sınavından muaf tutulacak olup kendilerine söz konusu belge verilecektir. 

Bu belgeye sahip olanlar DİTİB Paris işbirliği ile faaliyetlerini sürdüren derneklerde uygun görülmeleri 

halinde gönüllü olarak görev alabileceklerdir.  

Başvuru Form Adresi: www.ditibparis.fr 

Prof. Dr. İbrahim IŞITAN 

DİTİB Paris Başkanı 

http://www.ditibparis.fr/

