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Öz 

Bu makale çerçevesinde Diyanet leri Ba kanl taraf ndan haz rlanan din 
hizmetlerini yürüten personelin hizmete haz rl k e itimi program tasar s , program 
geli tirme ilkelerine uygunluk aç s ndan incelenmi tir. Genel olarak hizmete haz rl k 
program n n program geli tirme ilkelerine uygun oldu u; bununla birlikte baz hususlar n 
yeniden gözden geçirilerek program tasar s n n geli tirilmesi gerekti i sonucuna 
ula lm t r.  

Anahtar Kavramlar: Diyanet leri Ba kanl , Hizmet çi E itim, Program 
De erlendirme   

THE EVALUATION OF PREPARETORY EDUCATION CURRICULUM ON 
RELIGIOUS AFFAIRS PERSONEL  

Abstract 

In this article, the preparatory education curriculum design on religious affairs 
personnel is evaluated on appropriating for principles of curriculum development. In 
general, preparatory education curriculum is appropriate for curriculum development 
principles. However in some components of curriculum is must be review.  

Key concepts: The Presidency of Religious affairs, In-service Education, 
Curriculum Evaluation   

Giri

 

Bireyde davran de i ikli i ya am boyunca olmaktad r. Bu durum dinle 
ilgili davran lar için de geçerlidir. Ya am boyu din e itimi art k bir ihtiyaç 
halini almaktad r. Yayg n din e itimi, örgün e itim sistemine hiç girmemi , veya 
bu sitemin her hangi bir kademesinde bulunan ya da bu kademelerin birinden 
ayr lm olan bireylere dinle ilgili ilgi ve ihtiyaç duyduklar alanlarda yap lan 
e itimdir.1 Bireyin din e itimi ihtiyac n , sadece örgün e itim kurumlar yla 
kar lamak mümkün olamamakta, örgün din e itimi kurumlar yan nda yayg n din 
                                                          

 

1  Cemal Tosun, Din E itimi Bilimine Giri , s. 190 
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e itimi kurumlar na, yayg n din e itimi etkinliklerine yer verilmesi bir zorunluluk 
olarak ortaya ç kmaktad r. Ülkemizde yayg n din e itimi faaliyetlerini yürütmekle 
yükümlü kamu kurumu, Diyanet leri Ba kanl d r. Ba kanl k bu görevini 
de i ik kurum ve faaliyetlerle yerine getirme e çal maktad r: a- Camilerde vaaz 
ve hutbelerle, b- Cami d nda çe itli dini konularda düzenlenen konferans ve 
panellerle, c- Toplumun bütün kesimlerine yönelik bas l , sesli ve görüntülü 
yay nlar arac l yla, d- Kur an kurslar nda yürütülen e itim-ö retim 
faaliyetleriyle.2 Ayr ca yukar daki yayg n din e itimini yürüten personelin hizmet 
içi e itimi ile de u ra maktad r.  

1. Hizmet çi E itim ve Diyanet leri Ba kanl : Din e itimini 
yürütenlerin hizmet öncesi e itiminin yan s ra hizmet içi e itimleri de art k bir 
ihtiyaç ve zorunluluktur. Gerek hizmet öncesi, gerekse hizmet içi e itimlerin 
birbirini tamamlayan/yard mc i levleri söz konusudur. Bu i levleri 
gerçekle tirmede hizmet öncesinden gelen eksiklik/aksakl k sonraki a amadaki 
çal malar etkilemektedir. Hizmet içi e itim, kendinden önceki a aman n 
eksikliklerini/aksakl klar n tamamlama, hizmet sonras ndaki ya ama zemin 
haz rlama aç s ndan önemli i levlere sahiptir.  

Hizmet içi e itim, bir kurumda çal an bireylere, görevleriyle/i leriyle 
ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumlar kazanmalar n

 

sa lamak amac yla yap lan 
planl e itim faaliyetleridir.3 Hizmet içi e itim: ki ilerin hizmetteki verimlilik ve 
etkinliklerinin art r lmas n , geli meye yol açan bilgi, beceri ve anlay lar n n 
zenginle tirilmesini amaç edinen ve kurumlar n genel çal ma düzenini sürekli 
olarak etkileyen e itimdir. 4 Hizmet içi e itim, bireyin mesleki geli imini, 
dolay s yla ba ar l olmas n sa lamay amaçlayan etkinliklerdir. Bununla birlikte 
bir kurumda kar la lan tüm sorunlar n çözümü için gerekli davran 
de i ikliklerinin hizmet içi e itim yolu ile kazand r labilece i, bu davran lar n 
sürekli hale gelece i anlam na da gelmemelidir.5 Dolay s yla hizmet içi e itim 
sihirli bir de nek olmamakla, s n rl l klar ve etkileri farkl olmakla birlikte; bugün 
hizmet içi e itim, her alan , her mesle i ve her kurumu ilgilendirmektedir. Hizmet 
içi e itim süreci, personelin hizmet içi e itim ihtiyaçlar n belirleme, bu ihtiyaçlara 
uygun programlar haz rlama, bu programlar uygulama ve de erlendirme gibi 
kapsaml bir süreci içermektedir.  

Hizmet içi e itim; istihdam edilmi i gücünün mesle e uyum, meslekte 
ilerleme ve geli me ihtiyaçlar n kar layan her türlü e itim-ö retim faaliyetidir. 

in gerektirdi i ile personelin sahip oldu u yeterlikler aras ndaki uyumsuzluklar n 
giderilmesi hemen hemen bütün kurumlar n temel amaçlar ndand r. Zira i in 
gereklerine uygun yeterliklerle donanmam personel, kurumun amaçlar ve 
                                                          

 

2  M. evki Ayd n, Diyanet leri Ba kanl nca Yürütülen E itim Hizmetlerini Yeniden 
Dü ünmek , s.41 

3  A.Haydar Taymaz, Hizmet çi E itim, Kavramlar, ilkeler, Yöntemler, s.3  
4  Ru en Alayl o lu 

 

A. Ferhan O uzkan, Ansiklopedik E itim Sözlü ü, s.130 
5  A.Haydar Taymaz, Hizmet çi E itim, s.7, 14. 
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etkinli i yönünde en büyük engellerden biridir.6 Günümüzde, her birey için "ya am 
boyu e itim" bir zorunluluk halini alm t r. Art k hiçbir meslek sahibi, sürekli 
kendini yenilemeksizin, bilgi ve beceri donan m n geli tirmeksizin verimli/ba ar l 
olamamaktad r. Sürekli ö renmeyen, günün artlar na göre yeni bilgi ve beceriler 
kazanma çabas içinde olmayan, kendini yenilemeyi ihmal eden hiçbir din 
görevlisi, kendinden beklenen rolleri yerine getiremeyecektir.7 Bu da, din hizmetini 
yürütenler için hizmet içi e itimin ne kadar gerekli oldu unu ortaya koymaktad r. 
Konu din hizmeti olunca, hizmet içi e itimin önemi, bir yandan din gibi çok hassas 
ve etkili bir olgunun e itimini yapmaktan kaynaklan rken, bir yandan da ülkemizin 
artlar ndan kaynaklanmaktad r. Dolay s yla din hizmetini yürütenlerin hem dinin 

mahiyetinden, hem ülke ve dünya gerçeklerinden, hem de yürütülen yayg n din 
e itimi hizmetinin niteli inden kaynaklanabilen güçlükleri söz konusudur.8  

Yayg n din e itimi alan ndaki zorluklardan biri nicelikseldir. Diyanet 
leri Ba kanl yayg n din e itimi hizmetlerine yönelik faaliyetlerini 80 bini a k n 

kadrosu ile yerine getirmektedir. Bu kadronun büyük bir bölümü imam-hatip ve 
müezzin kayy md r.9 Ö renim durumlar na göre görevli personelin da l m na 
bak ld nda %50, 21 inin mam Hatip Lisesi mezunu oldu u görülmektedir. 
Personel say s ve personelin ö renim durumlar , Diyanet leri Ba kanl nda 
yayg n din e itimi faaliyetlerini yerine getirmek için hizmet içi e itime olan 
ihtiyaca, bu ihtiyac n gereklili ine ve boyutuna dair veriler sa lamaktad r. Zira 
de i en ya am ko ullar , ihtiyaç ve beklentilerdeki farkl la malar, bilginin 
güncellenmesindeki h z, din hizmetini yürütenlerin hizmet içi e itimlerinin 
süreklili ini zorunlu k lmaktad r.   

Unvan

 

Dolu Bo

 

Toplam 

mam-Hatip 57.951 5.766 63.717 

Müezzin Kayy m 9.816 730 10.546 

Kur an Kursu Ö reticisi 3.773 734 4.507 

Di er Personel 8.545 1.241 9.789 

TOPLAM 80.085 8.471 88.556 

Tablo: Diyanet leri Ba kanl n n Kadro ve Personel Durumu   

                                                          

 

6  A.Haydar Taymaz, Hizmet çi E itim, s.6-7. 
7  Beyza Bilgin, E itim Bilimi ve Din E itimi, s. 32. 
8  M. evki Ayd n, Cumhuriyet Döneminde Din E itimi Ö retmeni Yeti tirme ve stihdam , s.32-33 
9  Bu veriler 04.12.2007 tarihinde http://www.diyanet.gov.tr/turkish/tanitimistatistik.asp adresinden 

al nm t r.  

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/tanitimistatistik.asp
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Mezun Olduklar Okullar Say

 
Oran % 

Dinî Yüksek Ö renim ( l.Fak., Y. .E, . l.Fak.) 5.919 7,39 

Alt Y ll k Yüksek Ö renim 26 0,03 

Be Y ll k Yüksek Ö renim 80 0,10 

Dört Y ll k Yüksek Ö renim 4.480 5,59 

Üç Y ll k Yüksek Ö renim 161 0,20 

ki Y ll k Yüksek Ö renim 18.355 22,92 

.M.Y.Okulu- lahiyat Ön Lisans 7.279 9,09 

mam-Hatip Lisesi 40.212 50,21 

Lise ve Dengi Okul 1.192 1,49 

Ortaokul ve Dengi Okul 1.602 2,00 

lkokul 779 0,97 

TOPLAM 80.085 100 

Tablo: Diyanet leri Ba kanl Personelinin Ö renim Durumlar na Göre Da l m

 

Diyanet leri Ba kanl taraf ndan birçok hizmet içi e itim çal mas 
yap lm /yap lmaktad r. 10 Hizmet içi e itim faaliyetleri e itim merkezleri 
arac l yla veya mahallinde yap lan çal malarla sürdürülmektedir.11        

                                                          

 

10  Diyanet leri Ba kanl n n son birkaç y lda yapm oldu u hizmet içi e itim çal malar n n say s 
bile bu alanda yap lanlar hakk nda bir fikir verir. Bkz. Hizmet içi e itim faaliyetleri ve say s .  

11  2006 y l nda personelin hizmet içi e itimi, 5 i ihtisas olmak üzere 20 e itim merkezinde 
yap lm t r. B u veriler, http://www.diyanet.gov.tr/turkish/default.asp ,  adresinden 19.11.2006 
tarihinde al nm t r.  

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/default.asp
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2003 2004 2005 2006 

Adayl k E itimi (Hizmete Haz rl k) - - 1311 1622 

Uzun Süreli htisas Kurslar (Mezun 
Say lar ) 136 44 239 162 

Hizmet çi E itim Kurslar (E itim Merkezleri 
ve Mahallinde) 

13.460 8.601 18.064 8.351

 

Say lardan da anla ld üzere Diyanet leri Ba kanl nda personelin 
hizmet içi e itim faaliyetleri artarak devam etmektedir. Yap lan bu e itim 
faaliyetlerinin say s , çe idi, kat lan personelin say s ve görevleri çok farkl d r. 
Bununla birlikte son y llarda adayl k e itimi çal malar na öncelik verilmektedir. 

Bu kadar çok say da ve farkl görevlerdeki personelin hizmet içi e itim 
çal malar n n da farkl olmas gerekmektedir. Bu çerçevede Ba kanl k çe itli 
türlerde hizmet içi e itim faaliyetleri yürütmektedir. Hizmet içi e itimin faaliyetleri 
aday memurluk a amas nda ve as l memurluk a amalar nda olabilir. Adayl k süresi 
içinde; temel e itim, haz rlay c e itim ve staj eklinde aday memurlar n 
yeti tirilmelerine ili kin hizmet içi e itim düzenlenebilmektedir. Asli memurluk 
süresi içinde ise; verimlili i art rma, geli tirme ve üst görevlere haz rlamaya 
yönelik bir hizmet içi e itim faaliyetleri yürütülmektedir.12   

2. Diyanet leri Ba kanl

 

Hizmet çi E itim Programlar n n 
Geli tirilmesi: Hizmet içi e itim faaliyetlerinin planlanmas , yürütülmesi ve 
de erlendirilmesi a amalar vard r. Planlama; ö retmen/e itici, ö renci/kat l mc , 
program, mekan/ortam, zaman/süre gibi etmenlere dönüktür. Bu etmenlerin 
belirlenmesinde yap lan/yap lacak planlaman n niteli i, uygulamadan beklenen 
verimi olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Planlamada yap lacak 
eksiklik/aksakl klar, uygulamay do rudan etkilemektedir. Bu nedenle hizmet içi 
e itim faaliyetlerinde planlama a amas nda yap lanlar n yerindeli i, uygulamay 
do rudan etkilemekte ve biçimlendirmektedir.  

Hizmet içi e itimin amaçlar n

 

gerçekle tirmede temel yol göstericiler 
e itim programlar d r. Programlar

 

uygulamaya koyan temel etken insan ise de, 
programlar birer yol gösterici araçlard r. E itim programlar hizmet içi e itimin 
amaçlar n gerçekle tirmek için haz rlan r. Diyanet leri Ba kanl n n hizmet içi 
e itim programlar genel olarak üç alana yöneliktir:13  

a) ntibak/adayl k e itimi program ,  
b) Geli tirme e itimi program ,  
c) Üst görevlere haz rlama e itim program d r.  

                                                          

   

2006 y l n n ilk yar s na ait say sal verilerdir.  
12  Diyanet leri Ba kanl Hizmet çi E itim Yönetmeli i, madde 18,  
13  Diyanet leri Ba kanl Hizmet çi E itim Yönetmeli i, madde 19.  



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (473-505 s.)  

478

 
Bu programlar çerçevesinde hizmet içi e itim faaliyetleri; kurs, 

seminer, konferans, uygulamal e itim (staj), ara t rma gibi yollardan bir veya bir 
kaç birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenebilmektedir. 

Diyanet leri Ba kanl bünyesinde e itim programlar n geli tirmekle 
görevli Program Geli tirme ubesi Müdürlü ü yer almaktad r. Müdürlü ün 
çal malar çerçevesinde son y llarda Din Hizmetleri Personelinin ( mam-Hatipler, 
Vaizler, K.Kursu Ö reticileri, Din Hizmetleri Uzmanlar , Müftüler) Hizmete 
Haz rl k E itimi Program (2004), Kur an Kurslar Ö retim Program : Yüzünden 
Okuyanlar çin (2004), Yaz Kur an Kurslar Ö retim Program (2005) 
haz rlanm t r.  Bu programlar içerisinde hizmete haz rl k e itim program n n önemli bir 
yeri vard r. Diyanet leri Ba kanl , göreve yeni ba layacak olan personelin 
görevlerini etkin ve verimli bir ekilde gerçekle tirebilmeleri için alan bilgisinin 
yan s ra, uygulama becerisini de geli tirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede din 
hizmetleri personeli için Hizmete Haz rl k E itimi Program haz rlanm t r.  

Diyanet leri Ba kanl Aday Memurlar n n Yeti tirilmelerine Dair 
Yönetmelik, hizmete haz rl k e itimini ilk defa göreve ba layanlara uygulanmak 
üzere temel, haz rlay c

 

ve uygulamal (staj) e itim olmak üzere üç a amada 
gerçekle mesini ön görmü tür. Bu çerçevede haz rlanan Hizmete Haz rl k 
Program 2 hafta temel e itim, 10 hafta haz rlay c e itim ve 24 hafta uygulamal 
e itim (staj) olarak düzenlenmi tir. Diyanet leri Ba kanl Din E itimi Dairesi 
Ba kanl n n görü ü çerçevesinde Haz rlay c E itimin süresinin en az 6 hafta 
olmas kararla t r lm t r. Bu süreçte de; a) Kursiyerlerin ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurulmak suretiyle uyarlanarak, b) Yo unla t r larak, uygulanmas 
istenmi tir.14  

Ülkemizde örgün ve yayg n e itimde uygulanan programlar n genellikle 
bir de i iklik yap lmadan y llarca uyguland ya da sa lam kan tlara dayanmadan 
ö retmen, ö renci, veli, yönetici gibi ki ilerin gözlem ve ikâyetlerine dayanarak 
de i ikler yap ld gözlenmektedir. Söz konusu durumun Diyanet leri Ba kanl 
bünyesinde uygulanan programlar için de geçerli oldu u söylenebilir. Oysa e itim 
kurumlar nda daha iyi ürünler elde etmek için uygulanan program n sürekli gözden 
geçirilmesi, belirlenen eksiklik ve aksakl klar n düzeltilmesi gerekmektedir. Bu da 
ancak program de erlendirme ile mümkündür. Program de erlendirme sürecinin 
önemli ad mlar ndan ve sonraki de erlendirme çal malar nda yol gösterecek olan, 
program n tasar s n n de erlendirilmesidir.15  

Bu makale çerçevesinde u soruya cevap aranacakt r:

 

Din Hizmetleri 
Personelinin ( mam-Hatipler, Vaizler, K.Kursu Ö reticileri, Din Hizmetleri 
Uzmanlar , Müftüler) Hizmete Haz rl k E itimi Program tasar s , program 
geli tirme ilkelerine uygunluk aç s ndan ne durumdad r?  

                                                          

 

14  Din Hizmetleri Personelinin Hizmete Haz rl k E itimi Program , Ankara, 2004, s. 7 
15  Selahattin Ertürk, E itimde Program Geli tirme, s. 115 
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3. Program De erlendirme, Program De erlendirme Yakla m ve 

Modelleri: E itim program , "bir e itim kurumunun amaçlar do rultusunda 
düzenlenmi 'planl ' e itim faaliyetlerinin tümü"16 olarak kabul edilmi tir. E itim 
program e itim-ö retim süreci içerisinde nelerin, niçin, nas l ve ne kadar sürede 
ö retilece inin, daha i in ba nda dü ünülmesini sa layan ve ö retimi 
gerçekle tirenlere k lavuzluk eden en önemli rehberdir.17 Bu rehber sayesinde 
e itim etkinlikleri geli i güzellikten ar nd r lm olur ve kaynaklar daha verimli 
kullan labilir. Bir ö retim program u ö elerden olu maktad r:  

 

Hedefler: Ö rencide bulunmas istenen ve e itim yoluyla kazand r labilir 
niteliklerdir.  

 

çerik/Kapsam: Ö rencilerin hedeflerde belirlenen davran lar kazanmalar 
için gerekli olan üniteler ve konular bütününüdür. 

 

Ö renme-Ö retme Ya ant lar : Ö rencilerin hedeflere ula malar için 
geçirmeleri gereken etkile im sürecidir.  

 

De erlendirme: Hedeflere ula l p ula lmad n , ula ld ise ne derece 
ula ld n tespit etmeye yarayan s nama durumlar d r.18  

E itim program n olu turan bu ö elerin birbirleri aras nda kar l kl ili ki 
vard r. Bu ö elerden birinde yap lacak önemli bir de i iklik büyük oranda di er 
ö eleri de etkilemektedir. Bununla birlikte hedefler, di er ö eleri ve onlar aras ndaki 
ili kileri etkileyen/yönlendiren bir ö edir. 

E itimde program geli tirme; bir e itim program n n 
tasarlanmas /haz rlanmas , uygulanmas , de erlendirilmesi ve de erlendirilme 
sonucu elde edilen veriler do rultusunda yeniden düzenlenmesi a amalar ndan 
olu an çok yönlü ve kapsaml bir süreçtir.19 Program geli tirme birbirini 
tamamlayan dört a amadan olu maktad r: Tasar m/Haz rlama-Uygulama-
De erlendirme-Yeniden düzenleme.20 Bu a amalardan birindeki eksiklik program 
geli tirme sürecinin di er a amalar na da etki etmektedir. 

a) Program geli tirmenin ilk a amas program n tasar s n n 
haz rlanmas d r. E itim program tasar s , e itim program n n yap s ya da 
örgütleme örüntüsüdür.21 Bu a amada önce program geli tirme komisyonu kurulur. 
Program geli tirme komisyonlar kurulduktan sonra s ra, program geli tirme 
çal malar n n hangi plana göre yap laca na gelmi tir.  

                                                          

 

16  Münire Erden, E itimde Program De erlendirme, s.4 
17  Nurettin Fidan- Erden Münire, E itime Giri , s. 64. 
18  Baz e itimciler içerikle ö renme-ö retme süreçlerini e itim durumlar ba l alt nda 

toplamaktad rlar. Bkz. Ertürk; E itimde Program Geli tirme, s.14-15. 
19  Hasan Y lmaz 

 

Ali Murat Sünbül, E itimde Planlama ve De erlendirme, s.59 
20  S. Sava Büyükkaragöz - Cuma Çivi, Genel Ö retim Metotlar , s.222. 
21  Münire Erden, E itimde Program De erlendirme, s.6 
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Program tasar s n n haz rlanmas sürecinde ürüne veya sürece a rl k 

verilebilir. Ürüne a rl k veren yakla mlar, e itim program n bir sistem olarak ele 
almakta ve program ortak bir amaca hizmet etmek için organize olmu ö elerin 
karma k bir bütünü olarak kabul etmektedirler. Di er yakla mda ise üründen çok, 
ö renci ve süreç önem ta r. Bu yakla ma göre e itimin tüm sonuçlar ve süreçleri 
önceden bilinemez/belirlenemez. Bunlar ö retimin yap ld duruma, artlara göre 
uygulama s ras nda sürekli de i ebilir. Bu görü ü savunanlar, esnek, problem ve 
ö renci merkezli programlar önerirler.22 Son y llarda yap lan program geli tirme 
çal malar nda her iki yakla mdan da izler görülmektedir.  

E itim programlar n n geli tirilmesinde izlenen yakla mlar genellikle üç 
ana gurupta incelenebilir: konu merkezli yakla mlar, ö renci merkezli yakla mlar 
ve sorun merkezli yakla mlar.23 Zamanla bu yakla mlar, çe itli oranlarda 
birbirinden etkilenmi , ayr ca kendi aralar nda da çe itlenmi tir.  

Program geli tirme yakla mlar e itim program nda yer verdikleri ö elere, 
hangi ö eye a rl k verdiklerine ve bu ö eler aras ndaki ili kiyi aç klama biçimlerine 
göre farkl la maktad r. üphesiz ki, haz rlanacak olan bir e itim program nda ne 
konular, ne ö renci, ne de sorunlar göz ard edilebilir. Zaten e itim gibi çok boyutlu 
bir süreçte bu unsurlar n birbirinden ayr dü ünülmesi/tamamen ayr lmas söz konusu 
de ildir. Bu yakla mlar, birbirlerinin olumsuz ya da eksik yönlerine tepki olarak 
ortaya ç kmakla birlikte, e itim alan nda birbirlerine alternatif olu turmalar ; de i ik 
görü ler ortaya koyarak e itim bilimine, e itim faaliyetlerine katk sa lamalar 
aç s ndan önemlidir. Bu yakla mlar ça da program geli tirme anlay n n olu mas na 
önemli katk lar sa lam t r.24  

Program geli tirme uzun ve karma k bir süreçtir. Bu süreç, model 
olu turularak anla labilir ve uygulanabilir bir hale getirilmeye çal l r. Çünkü, 
program geli tirme ço u zaman pek çok faktörün etkisindedir; bireysel ihtiyaçlar, 
sosyal politikalar, teknolojik ve bilimsel geli meler gibi. Gerek bu faktörler, gerekse 
program geli tirmede izlenecek a aman n çoklu u ve bu a amalarda gerçekle tirilecek 
ayr nt l i lemlerin olmas bu süreci karma kla t rmaktad r. Bu karma k sürecin 
do ru, pratik ve ekonomik bir ekilde i leyebilmesi için en uygun modelin esas 
al nmas gerekmektedir.25  

20.yüz y l ba lar ndan itibaren e itim alan nda yap lan bilimsel 
ara t rmalar n artmas yla birlikte, e itimde yeni anlay lar, yeni teoriler ortaya at lm 
ve program fikri önem kazanm t r. Bu geli melere paralel olarak pek çok program 
geli tirme modeli ortaya ç km t r. Taba Modeli, Tyler Modeli, Taba-Tyler Modeli, 
Sistem Yakla m Modeli, Süreç Yakla m modeli bunlardan baz lar d r.26  

                                                          

 

22  Münire Erden, E itimde Program De erlendirme, s. 4-5 
23  Özcan Demirel, Kuramdan Uygulamaya E itimde Program Geli tirme, s.51-58. 
24  Özcan Demirel, Kuramdan Uygulamaya E itimde Program Geli tirme, s. 51-52 
25  S. Sava Büyükkaragöz, Program Geli tirme, s. 222-223. 
26  Özcan Demirel, Kuramdan Uygulamaya E itimde Program Geli tirme, s.63-64 
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b) Program geli tirmenin ikinci a amas , uygulama a amas d r. Program 

tasar s , uygulamaya esas olan, yol gösteren bir k lavuzdur. Program geli tirme ve 
de erlendirme faaliyetinin odak noktas tasar d r. Haz rlanan program tasar s 
uygulamaya konur. Bununla birlikte uygulama göz önünde bulundurulmaks z n 
gerçekçi bir de erlendirme yap lamaz.27  

c) Program geli tirmenin üçüncü a amas de erlendirmedir. 
De erlendirme, ölçme sonucunun, ayn alana ait bir ölçüt ile k yaslanarak bir 
karara varma sürecidir.28 Program de erlendirme, program tasar s n n haz rlanmas , 
program n uygulanmas a amalar nda verilen kararlar n de erlendirilmesi için bilgi 
toplama ve bilgileri yorumlama sürecidir.29 Program de erlendirme ile ö retim 
süreci ve ö retim kaynaklar gözden geçirilir, kar la lan sonuçlar analiz edilir. 
Ö rencilerin kazand klar yeterlikler ile program n amaçlar ve mesle in 
gerektirdi i nitelikler kar la t r larak program geli tirilir. Dolay s yla 
de erlendirme, program geli tirme sürecinin her bir ad m na/a amas na, program n 
unsurlar na, bu unsurlar aras ndaki ili kiye, de erlendirme sürecinin kendisi 
üzerine yönelik olabilir. Program de erlendirmedeki amaçlar n farkl l , farkl de erlendirme 
yakla mlar n n ortaya ç kmas na yol açm t r.30 Yakla mlar birbirini etkilemeye ve 
geli meye devam etmektedir. Her bir yakla m farkl e itim, bilgi, ölçme ve 
de erlendirme anlay lar ndan etkilenmektedir. Bunda de erlendirmeye ili kin farkl 
felsefe ve tutumlar n etkisi büyüktür. Herhangi bir yakla m n, en iyi oldu unu iddia 
etmek güçtür. Her yakla m n olumlu yönleri ve s n rl l klar mevcuttur. 
De erlendirmenin amac na en uygun yakla m/yakla mlar kullan labilir.  

Program geli tirmenin planlama-uygulama ve de erlendirme boyutlar n n 
olmas , program n unsurlar ve bunlar aras ndaki ili kilerin çe itlili i/boyutlar ; 
ö retime etki eden etmenlerin çe itlili i ve farkl l , program de erlendirme i ini 
oldukça zor, uzun zaman, emek ve maliyet gerektiren bir i haline getirmektedir. Bu 
nedenle bütün etmenlerin dikkate al nd kapsaml bir program de erlendirme i i 
oldukça güçtür. Bu yüzden, program n baz yönlerini/boyutlar de erlendirmek daha 
yararl sonuçlar ortaya koyabilir. Böylece elde edilen verilerin toplanmas ve yorumu 
daha sa l kl olabilir. Bununla birlikte bir etmenin incelenmesinden hareketle genel 
hakk nda yarg lara ula rken bu s n rl l klar n göz önünde tutulmas yararl olacakt r. 
Program de erlendirmede özellikle yetersizliklerin/yanl l klar n sebepleri 
ara t r l rken program tasar s , program ö eleri ve de i kenlerin tümü üzerinde titiz bir 
inceleme yapmak gerekmektedir.  

4. Program Geli tirme lkelerine Uygunluk Aç s ndan Hizmete 
Haz rl k E itimi Program Tasar s n n ncelenmesi: Burada Din Hizmetleri 
Personelinin Hizmete Haz rl k E itimi Program tasar s n n hedefleri, içerik 
özellikleri, e itim durumuna ve ölçme-de erlendirmeye ili kin önerileri 
                                                          

 

27  Münire Erden, E itimde Program De erlendirme, s.9 
28  Hasan Y lmaz, E itimde Ölçme ve De erlendirme, s. 13. 
29  H fz Do an, E itimde Program ve Ö retim Tasar m , s. 29 
30  Zeki Kaya, E itimde Program De erlendirme Yakla mlar , s.223
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incelenecektir. Bu inceleme yap l rken program geli tirme ilkeleri yönünden 
yans t c /reflektif bir de erlendirme yap lacakt r. Bu, program tasar s n n 
de erlendirilmesidir. Taslak program uygulamaya konulmadan önce veya 
uygulama esnas nda, hedeflerin tutarl l , hedef-davran lar n amaçlarla ili kisi, 
konular n ve ö retme etkinliklerinin hedeflerle ili kisi, ö retimde kullan lacak araç 
ve yöntemlerin ö renci seviyesine uygunlu u, de erlendirme araçlar n n geçerlili i 
üzerinde, uzmanlar ve tecrübeli ö retmenlerin görü leri toplanarak yap lan 
de erlendirme biçimidir. Buna "Yans t c (Reflective) De erlendirme" de 
denmektedir.31 Bu de erlendirme modeli, program tasla n n program geli tirme 
ilkeleri aç s ndan incelenmesinde yard mc olur. Bu model, taslak programdaki 
çeli ki ve uyumsuzluklar n tespitinde kullan labilir. Uygulanmadan önce veya 
uygulama esnas nda ö retim program n n tasar s n

 

inceleme, gözden kaçan 
yönlerin düzeltilmesine yard mc olacakt r.32 Program tasar s n de erlendirme, 
program de erlendirmenin ilk ad m olarak ele al nabilir. Burada yap lan 
de erlendirme, program tasar s n n, program geli tirme ilkeleri aç s ndan 
uygunlu unu incelemeye yöneliktir, program n uygulanma sürecine yönelik bir 
de erlendirme de ildir.33   

a) D B Din Hizmetleri Personelinin Hizmete Haz rl k E itimi 
Program Tasar m Süreci: Diyanet leri Ba kanl taraf ndan hizmet içi e itim 
faaliyetlerini daha nitelikli hale getirmek için çe itli programlar haz rlanm t r.34 

Bu programlara zemin te kil etmek üzere, öncelikle din hizmetlerini yürütenlerin 
yeterliklerini belirlemek ve tart mak üzere bir toplant yap lm t r.35 Yap lan 
toplant dan sonra olu turulan komisyonun çal mas sonucu Diyanet leri 
Ba kanl Ta ra Te kilat nda Din Hizmetlerini Yürütenlerin ( mam-Hatip, Kur an 
Kursu Ö reticisi, Din Hizmetleri Uzman , Vaiz ve Müftü) Temel ve Özel 
Yeterlikleri belirlenmi tir.36 Bu olumlu, sevindirici ve gerekli bir çal mad r. Bu 
çal maya dayal olarak Din Hizmetleri Personelinin Hizmete Haz rl k E itimi 
Program 2004 y l nda haz rlanm t r. Haz rlanan program n n Din Hizmetleri 
Personelinin Hizmete Haz rl k E itimlerinde uygulanmas ; Din leri Yüksek 
Kurulu nun 17.03.2005 tarih ve 62 nolu karar ile uygun görülmü tür.  

Program tasar s n n haz rlanmas için bir komisyon olu turulmu tur. 
Program tasar m komisyonunda görevli olanlardan 5 tanesi din e itimi bilimcisi, 
                                                          

 

31  Ergin Erginer, E itimi Planlama, Uygulama ve De erlendirme, s. 372  
32  Selahattin Ertürk, E itimde Program Geli tirme, s. 115 
33  Program n uygulama ve de erlendirme sürecini de erlendirmeye yönelik yakla m ve modeller 

için bkz: R. Ernest House, Assumptinon Moderlying Evaluation Models , s. 45. 
34  Genel Hizmet çi E itim Program geli tirilmi tir: Din Hizmetleri Sunan Personelin ( mam-

Hatipler, Vaizler, K.Kursu Ö reticileri, Din Hizmetleri Uzmanlar , Müftüler) Genel Hizmet çi 
E itim Program , Ankara, 2004. 

35  11-12 Mart 2004 tarihlerinde E.Ü. lahiyat Fakültesi ve Diyanet leri Ba kanl i birli i ile 
Kayseri de düzenlenen Din Görevlilerinin Yeterlikleri konulu tart mal ilmi toplant . 

36  Din leri Yüksek Kurulu nun 7 Temmuz 2004 tarih ve 905 Say l Karar . Diyanet leri 
Ba kanl Ta ra Te kilat nda Din Hizmetlerini Yürütenlerin ( mam-Hatip, Kur an Kursu 
Ö reticisi, Din Hizmetleri Uzman , Vaiz ve Müftü) Temel ve Özel Yeterlikleri, Ankara, 2005. 
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1 i akademisyen olmak üzere 2 tane alan uzman , 2 tane D B Din E itimi 
Dairesinde görevli program geli tirme uzman ve D. .B. Din E itimi Daire 
Ba kan d r. Toplam 10 ki idir. Görüldü ü üzere a rl k din e itimi bilimcilerden 
olu maktad r. Çok çe itli alanlara yönelik olarak haz rlanan bu programda alan 
uzmanlar n n say s ve çe idinin azl ile program uygulay c lar n n (e itim 
merkezlerinde ve mahallinde) ve din hizmetini yürütenlerin komisyonda olmamas 
bir eksiklik olarak de erlendirilebilir.  

b) Program Tasar m Yakla m ve Modeli: Din Hizmetleri 
Personelinin Hizmete Haz rl k E itimi Program n n temel yakla m , u ekilde 
ifade edilmektedir: leti im imkânlar n n küçülttü ü dünyam zda bilgi, de i imi 
h zland ran en önemli etken durumuna gelmi tir. Bilginin kazan lmas , kullan lmas 
ve donan ml insan gücünün ve meslek sahiplerinin yeti tirilmesinde ise hizmet 
öncesi ve hizmet içi e itiminin önemi büyüktür. Din hizmetini yürütenlerin bugün 
art k sadece bilgi sahibi olmalar de il, bu bilgiyi mesle in gerektirdi i ekilde 
ça n bütün imkânlar n kullanarak etkin ve verimli bir ekilde kullanmalar

 

ve bir 
beceri haline getirmeleri ön plâna ç km t r. Din Hizmetleri personelinin hizmete 
haz rl k e itimi program nda yeniden bilgilendirme de il, bilgisini kendi 
mesle inin incelikleri içinde kullanabilen ve geli tirebilen, analitik ve ele tirel 
dü ünme yetene ine sahip din hizmetleri personeli yeti tirme yakla m 
benimsenmi tir.

 

37 Bu amaçla, slam Bilimleri, Din E itimi, Psikoloji, leti im, 
Yönetim vb. farkl sosyal disiplinlerin verilerinden hareketle din hizmetlili i 
görevine uygun bir özel ö retim program olu turulmu tur. Yukar da belirtilen 
hususlarda program haz rlamada takip edilen yakla mdan ziyade, programla ye-
ti tirilecek personelde bulunmas hedeflenen özelliklere i aret edilmektedir. Ayr ca 
program haz rlamada yararlan lan disiplinlere de i aret edilmektedir. Buradan 
bak ld nda ö renci ve konu alan n önceleyen bir yakla m sergilendi i 
söylenebilir.  Program n hedef ve yakla m do rultusunda kazand r lmas hedeflenen 
temel beceri alanlar da u ekilde belirlenmi tir:  

1. Bilgiyi kullanma ve uygulama, 
2. Analitik, ele tirel ve yarat c dü ünme, 
3. Süreklili i ve de i imi alg lama, 
4. Ara t rma, 
5. Bilgi teknolojilerini kullanma, 
6. Sosyal kat l m, 
7. leti im ve empati, 
8. Problem çözme, 
9. Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma.38 

Yukar da belirtilenler, din hizmetleri personelinin bilgiye sahip olma, 
geli tirme, bilgiyi kullanma ve uygulama becerisine sahip olmas n n amaçland n 

                                                          

 

37  Din Hizmetleri Personelinin Hizmete Haz rl k E itimi Program , s. 12 
38  Din Hizmetleri Personelinin Hizmete Haz rl k E itimi Program , s. 12 
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göstermektedir. Dolay s yla ö renci merkezli bir yakla m n i aretlerinin görüldü ü 
söylenebilir. Burada belirtilen temel becerilerin program n yakla m ile uygun ve 
bir din görevlisine kazand r lmas gerekli beceriler oldu u görülmektedir.  

Program modeline ili kin bir ad kullan lmamaktad r. Bununla birlikte 
yeterlikler temelinde program n haz rlanmas , komisyonun olu turulmas , hedef, 
içerik, ö retme-ö renme sürecine ili kin bilgilerin verilmesi; temelde Taba-Tyler 
Modeli nin39 takip edildi i izlenimi vermektedir.  

c) Hedefler Aç s ndan ncelenmesi: Hizmete haz rl k e itim program , 
göreve yeni ba layacak olan personelin görevlerini etkin ve verimli yapabilmeleri 
için alan bilgisi yan nda, uygulama becerisini geli tirmeyi hedeflemektedir. Din 
hizmetleri personelini hizmete haz rlamak amac yla olu turulan program n n hedefi 
u ekilde belirtilmektedir: mesleki bilgi donan m na sahip, bu bilgiyi ça n 

imkânlar ile geli tirebilen, görevinde etkin biçimde uygulayabilen; meslek 
ahlâk na sahip, toplumu din konusunda ayd nlatan, mesle inin gerektirdi i dinî 
pratikleri uygulayan ve davran lar yla örnek olan, Atatürk ilkelerini özümsemi , 
Türk tarihi ve kültürünü kavram , evrensel ve demokratik de erlerle donanm , 
insan haklar na sayg l , ya ad çevreye duyarl , bilgiyi deneyimlerine göre 
yorumlay p, sosyal ve kültürel ba lam içinde kullanan ve problem çözen, sosyal 
kat l m becerileri geli mi ; hak ve sorumluluklar n bilen, sosyal ya amda etkin, 
üretken, uzla t r c din hizmetleri personeli yeti tirmektir. 40  

Program n hedeflerinin din hizmetlerini yürüten personelin yeterlikleriyle 
iç içe oldu u görülmektedir. Bununla birlikte program n hedefleri aras nda yer alan 
ve din hizmetlerini yürüten personelde olmas gereken özelliklerin bir k sm 
bili sel, bir k sm devini sel, bir k sm da duyu sal özelliklerdir. Örne in mesleki 
bilgi donan m na sahip, Türk tarihi ve kültürünü kavram , bilgiyi .kullanabilen, 
bilgiyi deneyimlerine göre yorumlay p,sosyal ve kültürel ba lam içinde kullanan 
ve problem çözen gibi özellikler daha çok bili sel hedeflerdir. Bilgiyi 

görevinde etkin biçimde uygulayabilen, mesle inin gerektirdi i dini pratikleri 
uygulayan, sosyal kat l m becerileri geli mi , sosyal ya amda etkin, uzla t r c 
ifadeleri ise daha çok devini sel özelliklere i aret etmektedir. meslek ahlak na 
sahip, davran lar yla örnek olan, Atatürk ilkelerini özümsemi , insan haklar na 
sayg l , ya ad çevreye duyarl , hak ve sorumluluklar n bilen, gibi ifadeler ise 
daha çok duyu sal özelliklere vurgu yapmaktad r. Söz konusu program n bu 
hedeflerin hepsini ne oranda gerçekle tirebilecek bir içeri e sahip oldu u ve bu 
hedeflerin hangilerinin ne düzeyde gerçekle tirilebildi inin ayr ca ara t r lmas 
gerekir. Bununla birlikte belirlenen hedeflerin büyük oranda duyu sal olmas , 
bunlar n ölçülebilirlik durumu, hangi ya ant lar gerektirdi i gibi durumlar ise 
ayr ca üzerinde dü ünülmesi gereken bir konudur. Hizmete haz rl k e itimi 
program n n bili sel, duyu sal ve devini sel alanlara yönelik hedeflerinin oldu u 

                                                          

 

39  Taba-Tyler Program geli tirme modeli için bkz: Özcan Demirel, Kuramdan Uygulamaya 
E itimde Program Geli tirme, s.61. 

40  Din Hizmetleri Personelinin Hizmete Haz rl k E itimi Program , s. 12. 
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görülmektedir. Bununla birlikte bili sel ve duyu sal hedeflerin daha a rl kl 
oldu u söylenebilir. Belirlenen hedeflerin program n genel hedefleri oldu u 
görülmektedir. Bunlar n belirlenmesi son derece önemlidir. Bununla birlikte bu 
genel hedeflerin dökümü olan özel hedeflerin de belirlenmesi gerekmektedir.41  

Din hizmetleri personeli için Hizmete Haz rl k E itimi Ö retim Program 
haz rlan rken, önce görevlilerde aranan yeterlikler belirlenmi , ö retim 
program n n bütün süreçleri bu yeterlikler do rultusunda geli tirilmi tir. Bu durum 
program n özel hedeflerinin din hizmetini yürüten personelin yeterlikleri oldu u 
izlenimi vermektedir. Bu durumda yeterliklerin hizmete haz rl k program n n 
hedefleri olarak kabul edildi i görülmektedir. Oysa belirlenen yeterlikler, sadece 
hizmete haz rl k program ile kazand r labilecek durumda de ildir. Bununla 
birlikte, programda yerle tirildi i yer dikkate al narak yeterlikler, hizmete haz rl k 
program n n özel hedefleri olarak incelenmi tir. 

Hizmete haz rl k program ; Alan Bilgisi, Genel Kültür, E itme-Ö retme 
ve Özel Yeterlikler ile bu yeterlikleri sa lay c ünite aç l mlar ndan olu mu tur. 
Programda ortaya konan din görevlisinin temel yeterliklerinin ö renme alanlar na 
göre da l m u ekildedir:   

Bili sel 
Alan 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez De er. Toplam 

Alan Yet:  15 

(6.7.8.10.11
.12.14.16. 

17.18.19.20
.27.32.33.) 

13 

(3.9.13.2
1.22.23.2
4.25.28.2
9.31.34.3

5) 

3 

(15.26.30.)    

31 

E itim 
Yet: 

2 

(11.12.)  

2 

(5.6.)  

3 

(.16.1. 

1 

(5.) 

8 

Genel 
Kült. Yet: 

4 

(1.2.9.10.)  

1 

(4.) 

4 

(3.5.6.7.)   

9 

Toplam 21 13 6 4 3 1 48 

Devini sel 
Alan  

Uyar lma K lavuz 
Denetimi
nde 
Yapma 

Beceri 
Haline 
Getirme 

Duruma 
Uydurma 

Yaratm
a   

Alan Yet:    3 

(1.2.4.)    

3 

E itim 
Yet:   

12 

(1.2.4.7.8.9.
10. 

13.14.15.17
.18.)    

12 

Genel 
Kült. Yet:        

Toplam   15    15 

                                                          

 

41   Hasan Y lmaz 

 

Ali Murat Sünbül, Ö retimde Planlama ve De erlendirme, s.73.  



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (473-505 s.)  

486

 
Tablo incelendi inde duyu sal alana ait herhangi bir yeterli in 

belirlenmedi i; bununla birlikte program n genel hedefleri aras nda duyu sal 
özelliklerin yo unlukta oldu u görülmektedir. Din hizmetlerini yürüten bireylerin 
bili sel ve devini sel yeterliklerin yan s ra duyu sal özelliklere de sahip olmas son 
derece önemlidir. Ayr ca alan bilgisine yönelik yeterliklerin yo unluklu olarak 
bili sel alanda belirlendi i, belirlenen yeterliklerin de büyük ço unlu unun bili sel 
alan n alt basamaklar olan bilgi ve kavrama basama nda oldu u ortaya 
ç kmaktad r. Bu durum adaylar n hizmet öncesi e itimde alan yeterli inde bilgi 
eksikli ine sahip oldu u varsay m na dayal olabilir. Diyanet leri Ba kanl nda 
din hizmetlerini yürüten personel mam-Hatip Lisesi, lahiyat Meslek Yüksek 
Okulu, Aç k Ö retim Fakültesi lahiyat Ön Lisans ve lahiyat Fakültesi 
mezunlar ndan olu maktad r. Ayr ca bu mezunlara yeterlik s nav yap larak belge 
verilmektedir. O takdirde yeterlik s navlar n n niteli i ve örgün din e itimi 
programlar ndan mezunlar n alan bilgisi yeterliklerinin yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. Alan bilgisi (5.) ve genel kültür yeterliklerinden (8.) birer tanesi 
Görevinin gerektirdi i düzeyde Arapça, Osmanl ca ve yabanc dil bilir. 
eklindedir. Söz konusu yeterlik hem bili sel hem de devini sel alana ait olabilir. 
Görevin gerektirdi i düzey mu lakt r. Dolay s yla hangi görev için hangi 

düzeyde yabanc dil yeterli say lacakt r. Bu durum belirtilmemi tir. Buradan 
hareketle bu iki yeterli in, yeterlik belirleme ilkelerinden ölçülebilirlik

 

özelli ine 
sahip olmad  söylenebilir.  Bu temel yeterliklere ilave olarak mam-hatipler

 

için haz rlanan özel 
yeterlikler in ö renme alanlar na göre da l m ise u ekildedir:  

Bili sel 
Alan 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez De er. Toplam 

   

1 

(9.) 

1 

(12.)  

2 

(6.8.)  

4 

Devini sel 
Alan  

Uyar lma K lavuz 
Denetiminde 
Yapma 

Beceri Haline 
Getirme 

Duruma   
Uydurma 

Yaratma   

   

12 

(1.2.3.4.5.6.7. 

8.10.11.13.14)    

12 

mam-hatipler için belirlenen yeterliklerin büyük ço unlu unun 
devini sel alana ait oldu u görülmektedir. ki adet yeterlikte (6.8.) hem bili sel 
hem de devini sel boyutu olacak ekilde, bir yeterlikte iki husus belirlenmi tir. 
Bili sel alanla ilgili belirlenen yeterlikler kavrama, uygulama ve sentez düzeyine 
yöneliktir. Devini sel alana ait yeterliklerin hepsi de beceri haline getirme düzeyine 
yöneliktir. Buradan hareketle imam-hatipler için belirlenen özel alan 
yeterliklerinde mesle in devini sel boyutuna a rl k verildi i söylenebilir. Bu 
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mesle in devini sel k sm a rl kl olmakla birlikte bili sel boyutun devini sel 
boyutu desteklemesi de gereklidir.  

Din hizmetini yürüten personel için belirlenen özel yeterliklerde herhangi 
bir ayr m olmamakla birlikte bu çal mada, belirlenen özel yeterlikler alanlara 
ayr larak incelenmi tir. mam-hatipler için belirlenen yeterliklerin 10 tanesinin 
(1.2.3.4.5.7.8.9.11.14.)  alan yeterli i oldu u, 4 tanesinin de (6. 10.12.13.) e itme-
ö retme yeterli i oldu u görülmektedir. Özel olarak imam-hatiplere yönelik genel 
kültüre ili kin bir yeterlik belirlenmedi i görülmektedir. Temel yeterliklerde 
belirlenen genel kültür yeterlikleri imam-hatipler için yeterli görülmü tür.  

Temel yeterliklere ilave olarak vaizler

 

için haz rlanan özel yeterlikler in 
ö renme alanlar na göre da l m ise u ekildedir:  

Bili sel 
Alan 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez De er. Top. 

  

1 

(1.2.) 

2 

(13.) 

9 

(4.5.6.7.8.9. 

10.11.12.)   

1 

(3.)  

13 

Devini sel 
Alan  

Uyar lma K lavuz 
Denetiminde 
Yapma 

Beceri 
Haline 
Getirme 

Duruma 
Uydurma 

Yaratma   

   

1 

(3.)    

1 

 

Vaizler için belirlenen yeterliklerin büyük ço unlu unun bili sel alana ait 
oldu u görülmektedir. Bili sel alanla ilgili belirlenen yeterlikler büyük bir k sm n n 
uygulama basama nda oldu u söylenebilir. Bir adet yeterlikte (3.) hem bili sel 
hem de devini sel boyutu olacak ekilde, bir yeterlikte iki husus belirlenmi tir. 
Devini sel alana ait sadece bir yeterlik belirlenmi tir. Ayr ca Müftüye vekalet 
konusunda gerekli bilgi ve donan ma sahip olur. diye bir yeterlik belirlenmi tir ki, 
bu yeterlik vaizin ayn zamanda müftünün yeterliklerine de sahip olmas

 

gerekti ini ça r t rmaktad r. Hizmete haz rl k program n n hedefleri aras nda bu 
yeterli in yer almas , hizmete haz rl k a amas ndaki birinden bu kapsamda bir 
yeterli in beklenilmemesini ya da haz rl k program n n buna uygun olmas n 
gerektirmektedir. E er hizmet a amas için dü ünülen bir yeterlik ise, o takdirde 
e itim programlar nda bu hususun dikkate al nmas gerekir. Bununla birlikte bu 
yeterlikteki bilgi ve donan m n gözlenebilir ve ölçülebilirli i de tart labilir.42  

Vaizler için belirlenen yeterliklerin 7 tanesinin (1.2.4.5.6.7.13.)  alan 
yeterli i oldu u, 5 tanesinin (3.8.10.11.12.) e itme-ö retme yeterli i oldu u, 2 
tanesinin de (9.11.) genel kültür yeterli i oldu u görülmektedir. Vaizler için 
                                                          

 

42   Yeterlik ölçütleri; gözlenebilirlik, ölçülebilirliktir. Komisyon, Ö retmen Yeterlilikleri, s. 12. 
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belirlenen yeterliklerin büyük oranda alan bilgisi ve e itim-ö retim yeterli i 
oldu u ortaya ç kmaktad r.  

Temel yeterliklere ilave olarak Kur an kursu ö reticileri

 

için haz rlanan 
özel yeterlikler in ö renme alanlar na göre da l m ise u ekildedir:  

Bili sel 
Alan 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez De er. Top. 

Alan Yet:  2 

(2.6.) 

2 

(1.3.) 

5 

(7.9.10.12.
14)  

1 

(8.) 

1 

(4.) 

11 

Devini sel 
Alan  

Uyar lma K lavuz 
Denetiminde 
Yapma 

Beceri 
Haline 
Getirme 

Duruma           
Uydurma 

Yaratma   

   

6 

(2.3.5.7.11.
13.)    

6 

 

Kur an Kursu ö reticileri için belirlenen yeterliklerin büyük oranda 
bili sel alanda ve devini sel alan n da beceri haline getirme basama nda oldu u 
görülmektedir. Ayr ca üç adet yeterli in ( 2.3.7.) hem bili sel hem de devini sel 
boyutlar n n oldu u, bir yeterlikte iki hususun belirlendi i görülmektedir.  

Kur an kursu ö reticisi için belirlenen yeterliklerin 3 tanesinin (1.3.5.)  
alan yeterli i oldu u, 11 tanesinin de (2.4.6.7.8.9.10.11.12.13.14.) e itme-ö retme 
yeterli i oldu u görülmektedir. Özel olarak Kuran Kursu ö reticilerine yönelik 
genel kültüre ili kin bir yeterlik belirlenmedi i görülmektedir. Temel yeterliklerde 
belirlenen genel kültür yeterlikleri Kuran Kursu ö reticileri için de yeterli 
görülmü tür.  

Temel yeterliklere ilave olarak din hizmetleri uzman

 

için haz rlanan özel 
yeterlikler in ö renme alanlar na göre da l m ise u ekildedir:  

Bili sel 
Alan 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez De er. Toplam 

Alan Yet:    1 

(2.)    

1 

Devini sel 
Alan  

Uyar lma K lavuz 
Denetiminde 
Yapma 

Beceri 
Haline 
Getirme 

Duruma 
Uydurma 

Yaratma   

   

3 

(1.3.4.)    

3 
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Din hizmetleri uzman için belirlenen yeterliklerin büyük oranda 

devini sel alan n beceri haline getirme basama nda oldu u görülmektedir. Bir adet 
yeterlik de bili sel alan n uygulama basama ndad r.  

Din hizmetleri uzman için belirlenen 4 yeterli in e itme-ö retme alan na 
ait oldu u söylenebilir. Özel olarak din hizmetleri uzman için alan ve genel 
kültüre yönelik bir yeterli in belirlenmedi i görülmektedir. Din hizmetini yürüten 
di er personel ile ayn alan bilgisi ve genel kültür yeterliklerine sahip olmas yeterli 
görülmü tür.  

Temel yeterliklere ilave olarak müftüler

 

için haz rlanan özel yeterlikler in 
ö renme alanlar na göre da l m ise u ekildedir:  

Bili sel 
Alan 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez De er. Toplam 

 

1 

(1.) 

1 

(18.) 

4 

(3.16.17.19.)  

2 

(6.10.) 

5 

(4.5.7.9. 
12.) 

13 

Duyu sal 
Alan  

Alma 

 

Tepkide 
Bulunma 

De er   
Verme 

Örgütleme Nitelenme   

  

5 

(8.11.13.  
14. 15.) 

1 

(2.)    

6 

 

Müftüler için belirlenen yeterliklerin büyük oranda bili sel alana ait 
oldu u söylenebilir. A rl kl olarak da uygulama ve de erlendirme basamaklar 
göze çarpmaktad r. Öte yandan duyu sal alanda tepkide bulunma ve de er verme 
basamaklar na yönelik yeterlikler de belirlenmi tir. Ancak müftüler için devini sel 
alana ait özel yeterliklerin belirlenmedi i görülmektedir. Din hizmetini yürüten 
di er personel ile ayn devini sel yeterliklere sahip olmas yeterli görülmü tür.  

Müftüler için belirlenen yeterliklerin 5 tanesinin (1.16.17.18.19.)  alan 
yeterli i oldu u, 14 tanesinin (2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.) e itme-ö retme 
yeterli i oldu u, özel olarak müftüler için genel kültüre ili kin bir yeterlik 
belirlenmedi i görülmektedir. Müftüler için belirlenen yeterliklerin büyük oranda 
e itim yeterli i oldu u görülmektedir.  

Sonuç olarak yayg n din e itimi alan nda hizmet gören personelin 
yeterliklerinin genel olarak gözlenebilir ve ölçülebilir özellikte belirlenmesi, 
belirlenen yeterliklerin meslek alanlar na göre da l m n n yap lm olmas son 
derece önemlidir. Bu durum yayg n din e itiminin planlanmas -uygulanmas ve 
de erlendirilmesi süreçlerine büyük katk lar sa layacakt r.43 Genelde yeterlikler 
                                                          

 

43  Yeterliklerin belirlenmesinin yararlar na ili kin olarak bkz. Akyürek, Kur an Kursu 
Ö reticilerinin Mesleki Yeterlikleri , s.178. 
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belirlenen ölçütlere uygun olmakla birlikte, baz yeterliklerin ölçülebilirlik özelli i 
ta mad görülmektedir. Genelde yeterlikler meslek alan n n özellikleri 
do rultusunda çe itlenmi olmakla birlikte yo unluklu olarak bili sel ve devini sel 
alana ait oldu u görülmektedir. Özel yeterlikler içerisinde genel kültür 
yeterliklerine yeterince yer verilmedi i söylenebilir. Bu durum, din hizmetini 
yürüten personelin ayn genel kültüre sahip olmas n n yeterli görüldü ü eklinde 
de erlendirilebilir. Ancak farkl mesleklerin farkl genel kültüre sahip olmalar 
daha uygun olsa gerektir.   

d) çerik Özellikleri Aç s ndan ncelenmesi: Hizmete Haz rl k E itimi 
Program , içerik özellikleri aç s ndan incelendi inde unlar görülmektedir.  

Program tasar s n n din hizmetlerinde görev alacaklar için belirlenen 
içeri i iki k s mdan olu maktad r: Temel E itim (2 hafta): Devlet te kilat ve 
kamu mevzuat bilgisi,  Haz rlay c E itim (10 Hafta). Bu e itim üç kurdan 
meydana gelmektedir. A kurunda (1 hafta) ba kanl k mevzuat na ili kin bilgi 
verilmektedir. B kurunda (4 hafta) temel alan ve genel kültür bilgileri ele 
al nmaktad r.  B kurunda yer alan, din hizmetlerini yürütenlerin temel alan ve genel 
kültür bilgilerine ili kin üniteler ve haftalara göre ders da l m u ekildedir.   

Temel Alan Bilgisi ve Genel Kültür  
Yeterliklerine li kin Konular 4 hafta 
(28+28+28+28=112 saat)  

mam-
Hatip 

Vaiz Kur an 
Kursu  

Din 
Hiz.Uz. 

Müftü 

man Esaslar , Bireysel ve Toplumsal   
Boyutu 

6 6 6 6 6 

Yüzünden ve Ezbere Kur an Okuma 20 12 20 20 6 

Kur an Yorumu ve Tefsir 20 20 20 20 20 

Hadis Bilgileri 22 22 22 22 22 

F k h Bilgileri 20 28 20 20 32 

Ahlâk 6 6 6 6 4 

Din, Kültür ve Toplum 6 6 6 6 4 

Din, Ak l, Bilim 4 4 4 4 4 

Din Hizmetleri Aç s ndan Di er Dinler 8 8 8 8 8 

  

Tablodan anla ld üzere, B kurunda yer alan konular n büyük 
ço unlu u alan bilgisi yeterliklerine ili kindir. Son üç konunun ise genel kültür 
yeterliklerine ili kin oldu u görülmektedir. Bu kurun alan ve genel kültür 
yeterliklerine dönük oldu u anla lmaktad r. Belirlenen ünite adlar n n din 
hizmetini yapan görevliler için haz rlanan programlarda sadece s ralamalar n n 
zaman zaman de i ti i görülmektedir. Ancak bu s ralama de i ikli i ile görevin 
nitelikleri aras nda bir ili ki bulunamam t r.  
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Görevlerin niteliklerine göre de i im sadece ünitelere ayr lan saat 

say s nda yap lm t r. Örne in, Yüzünden ve Ezbere Kur an Okuma ünitesine 
di er imam-hatip, Kur an kursu ö reticisi ve din hizmetleri uzman için 20 saat 
ayr l rken, vaiz için 12, müftü için 6 saat ayr lm t r. F k h Bilgileri ünitesinde de 
di er görevlilerde 20 saat ayr l rken, vaizde 28, müftüde 32 saat ayr lm t r. 
Ahlak , ünitesinde di er görevliler için 6 saat ayr l rken, müftüler için 4 saat 

ayr ld görülmektedir. Söz konusu farkl l klar görevlerin niteli inden veya ikinci 
a ama görevler olmas ndan kaynaklanabilir. Alan bilgisi ve genel kültür bilgisine 
ili kin içeri in, görevlerin niteliklerine göre de i mesi dü üncesi son derece 
olumludur. Ancak ayn içeri in ve ayn ba l klar n yer almas tekrar dü üncesini 
akla getirmektedir. Kald ki, sadece alan bilgisinde bu yönlerden farkl l k olmasa 
gerektir. Kar la lan sorunlar ve ihtiyaçlar dolay s yla, farkl görevlere farkl 
üniteler ve içeriklerin belirlenmesi anlay art k bir zorunluluk halini almaktad r. 
Bu çerçevede dini bilginin görevlere göre yeniden yap land r lmas çal malar 
yap lmak durumundad r  

Belirlenen ünite içeriklerinin genelde a amal l k, kayna kl k ve 
dayan kl l k özelliklerine sahip oldu u söylenebilir. Din hizmetlerini yürüten 
personel için belirlenen alan bilgisi ve genel kültür bilgisine yönelik ünite adlar 
ayn olmakla birlikte, konu ba l klar nda az da olsa baz de i iklikler 
görülmektedir. De i iklik sadece müftüler için belirlenen ünite içeriklerinde 
yap lm t r. Burada Yüzünden ve Ezbere Kur an Okuma ünitesinde yer alan 
tecvit kurallar ba l , müftüler için haz rlanan programda da yer almakta, ancak 
daha önce bu kurallar alt ba l klar halinde belirlenirken, burada belirlenmemi tir. 
Bunun yan s ra imam-hatip, vaiz, Kur an kursu ö reticisi ve din hizmetleri uzman 
için haz rlanan programda Yüzünden ve Ezbere Kur an Okuma ünitesinde yer 
alan Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurat, Rahman, Nebe, Duhâ dan Nâs a Kadar olan 
sûreler ile namaz dualar n ; mihrâbiyelerden (Bakara Sûresinin 1-5, 255 ve son iki 
ayeti, Ha r Sûresinin son üç ayeti, vb.) çe itli törenlere uygun a r- erifleri ezbere 
okuma. ba l na, müftüler için haz rlanan programda yer verilmemi tir. Bu 
durum, müftülülerin büyük oranda ihtisas e itim merkezleri mezunu olmas ndan 
kaynaklanabilir. Bu durumda da, alan bilgisi içeri inin di er görevlilerle ayn 
olmas , bir eksiklik olarak de erlendirilebilir. ayet müftülük, di er görevlerden 
sonra yap lan bir görev ise alan bilgisi ve genel kültür bilgisi içeri inin farkl 
olmas daha uygun olabilirdi. Aksi takdirde, görevliler ayn içeri i ikinci kez aynen 
tekrar etmek durumunda kalm olacaklard r. Buradan, müftüler için belirlenen 
program içeri inin a amal l k özelli ini yeterince ta mad sonucuna var labilir. 
Müftüler için belirlenen programda di er programlarda olmayan yeni bir ünite yer 
almaktad r. Bu ünite Siyer (6 saat) dir. Söz konusu ünitenin sadece müftüler için 
haz rlanan programa konulmas bu görevin di er görevlerden farkl l eklinde 
yorumlanabilir. Alan bilgisine ili kin içeriklerin görevlere göre farkl la mas son 
derece önemli ve gereklidir. Bununla birlikte bu üniteye di er görevlilerin de 
ihtiyac olabilece i görülmektedir. O takdirde niçin yer verilmedi ini aç klamak 
güçtür.   
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Genel kültür yeterliklerine yönelik haz rlanan ünitelerin ve içeriklerinin 

tüm görevliler için ayn oldu u görülmektedir. Burada da ünitelerin s ras nda 
de i meler gözlenmektedir. Ayr ca Din, Kültür ve Toplum ünitesinde di er 
görevliler için 6 saat ayr l rken, müftüler için 4 saat belirlenmi tir. Bu farkl l n 
nedeni tasar da aç klanmamaktad r. Genel kültür bilgisinin de görevlilerin niteli i 
ve artlar n n farkl l nedeniyle, farkl olmas beklenirdi. Ancak, ayn içerik ve 
ayn ba l klar n olmas dü ündürücüdür.   

Din hizmetleri personeli için haz rl k e itiminin C kuru (5 hafta) ise, 
e itme-ö retme yeterlikleri (2 hafta) ve özel alan yeterliklerine ili kin (3 hafta) 
konulardan olu maktad r. Bu kurda yer alan e itme 

 

ö retme yeterliklerine ili kin 
ünite ba l klar ve görevlere da l m u ekildedir:    

E itme-Ö retme Yeterliklerine li kin 
Konular 

2 hafta ( 28+28=56 saat)  

mam-
Hatip 

Vaiz Kur an 
Kursu  

Din 
Hiz.Uz. 

Müftü 

Din Hizmetleri ve Din Görevlili i  4 4 4 4 4 

E itim ve Yayg n Din E itimi 10 10 10 10 10 

Kur an Ö retimi 10 10 10 10 6 

Lider Olarak Din Görevlisi  4 4 4 4 4 

Din Hizmetlerinde Hitâbet ve Türleri  10 10 10 10 12 

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve Dinî 
Dan manl k  

10 10 10 10 8 

Din Hizmetlerinde Etkili leti im  6 6 6 6 8 

Din Hizmetlerinde Sorun Çözme  2 2 2 2 4 

 

Tablodan anla ld üzere e itim-ö retim yeterliklerine ili kin belirlenen 
üniteler din hizmetlerini yürüten herkes için ayn belirlenmi tir. Belirlenen 
ünitelerin görevlere göre sadece s ras de i tirilmi tir. Bununla birlikte bu s ralama 
de i ikli i ile görevin niteli i aras nda bir farkl l k görülmemektedir. Ayr ca 
sadece müftülerde baz ünitelerin süresi de i mi tir. Kur an ö retimi 4 saat, 
rehberlik ve dini dan mal k 2 saat azalt lm ; Hitabet, ileti im ve sorun çözme 
üniteleri de iki er saat art r lm t r. Bu durumun gerekçesi programda 
belirtilmemekle birlikte, müftülerin azalt lan konularda di er görevlilere göre daha 
az, art r lan konulara da onlara göre daha fazla ihtiyac oldu u eklinde 
yorumlanabilir. O takdirde di er görevlilerin niteli ine göre de baz de i ikliklerin 
yap lmas beklenirdi. Oysa tasar da bu durum dikkate al nmamaktad r. Ayr ca ayn 
konu ba l klar ile bu farkl l n nas l sa lanabilece i bir sorundur. Söz konusu 
sorunun, uygulamada ö reticiler taraf ndan giderilebilece i akla gelmekle birlikte, 
ö reticiler için buna yönelik bir aç klama da program tasar s nda yer almamaktad r. 
Bu durum, tasar n n bir eksikli i olarak de erlendirilebilir.  
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Alanlar n kurlar içerisindeki s ralamas da uygun olarak 

de erlendirilebilir. Zira alan bilgisi-genel kültür konular ndan sonra e itim 
yeterliklerini içeren konular n gelmesi dikkate de erdir. Alan bilgisi-genel kültür 
bilgisine ili kin ünitelerden sonra e itime ili kin ünitelerin belirlenmesi, bu 
bilgilerin nas l ö retim konusu yap labilece i hakk nda fikir üretilmesine yard mc 
olabilir. Bu durum özellikle yayg n din ö retimi teorisinin ve uygulamalar n n 
geli tirilmesi için son derece önemlidir. Belirlenen kurlarda yer alan ünitelerin 
görevlere göre da l m nda sadece s ralamalar de i mi tir. Görevle ünite adlar 
s ralamas aras nda bir ili ki bulunamam t r. Bununla birlikte ünite içeriklerinin 
genelden özele do ru içerik örgütlemesine, a amal l k ve kayna kl k özelliklerine 
uygun bir ekilde s raland söylenebilir.  

Belirlenen genel yeterlikleri kazand rmaya yönelik ünitelerin yan s ra 
görevlerin özel niteliklerine göre de üniteler belirlenmi tir. mam-hatipler

 

için 
belirlenen özel alan yeterlikleri (3 hafta) u ekildedir:   

Hafta Özel Alan Yeterliklerine li kin Konular  Ders Saati Ünite 

 

maml k ve Müezzinlik Becerisi  20 I. 1.  

(28 saat) Kur an Okuma Becerisi  8 II. 

maml k ve Müezzinlik Becerisi  4 I. 

Hutbe ve Vaaz Haz rlama ve Sunma Becerisi 

 

10 III. 

Kur an Anlama ve Anlatma Becerisi  6 IV. 

2.  

(28 saat) 

Kur an Okuma Becerisi  8 II. 

maml k ve Müezzinlik Becerisi  4 I. 

Hutbe ve Vaaz Haz rlama ve Sunma Becerisi 

 

10 III. 

Kur an Anlama ve Anlatma Becerisi  6 IV. 

 3.  

(28 saat) 

Kur an Okuma Becerisi  8 II. 

 

Tablodan anla ld üzere, bu kurda a rl k özel alan yeterliklerine 
verilmi tir. Bununla birlikte özel alan yeterliklerine ili kin ünitelerin hem alan 
bilgisine hem de e itim yeterliklerine yönelik oldu u görülmektedir. Bu durum 
genel yeterlikler ile özel yeterlikler aras nda zaman zaman iç içe girmelere yol 
açabilmektedir. Örne in, mihrabiyeler, Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurat, Rahman, 
Nebe, Duhâ dan Nâs a Kadar olan sûreler

 

konusunun hem temel alan yeterlikleri 
için belirlenen ünitelerden II. Ünitede yer ald hem de özel alan yeterlikleri için 
belirlenen II. Ünitede aynen yer ald görülmektedir. Bununla birlikte genelde 
ünitede yer alan konu ba l klar aras nda bir a amal l k ili kisi kuruldu u 
görülmektedir.  Vaizler

 

için belirlenen özel alan yeterliklerine ili kin üniteler (3 hafta) u 
ekildedir:  
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Hafta Özel Alan Yeterliklerine li kin Konular Ders Saati Ünite 

Vaaz Haz rlama ve Sunma Becerisi  22 I. 1.  

(28 saat) Cami D Din Hizmetleri Becerisi  6 II. 

Vaaz Haz rlama ve Sunma Becerisi  22 I. Ünitenin devam

 

2.  

(28 saat) Cami D Din Hizmetleri Becerisi  6 II. Ünitenin devam

 

Kur an Okuma, Anlama ve Anlatma Becerisi 

 

20 III.  3.  

(28 saat) Cami D Din Hizmetleri Becerisi  8 II. 

 

Ünitelerin, bu görevin niteliklerine uygun olarak belirlendi i söylenebilir. 
Kur an okuma, anlama ve anlatma ünitesinin imamlar için belirlenen ünite 
ba l klar ile ayn oldu u görülmektedir. Burada farkl l k ayr lan sürededir. Vaizler 
için bu üniteye 20 saat ayr lm , imamlar için ise 36 saat ayr lm t r. Bu durumun 
her iki görevin baz ortak yönlerinden kaynakland dü ünülebilir. Vaizler için 
belirlenen ünitelerin a rl kl olarak vaaz ve cami d din hizmetleri becerisine 
yönelik oldu u görülmektedir. Belirlenen ünitelerin görevle uyumlu oldu u sonucu 
ç kar labilir. Ünitelerde yer alan ba l klar n genelden özele do ru içerik 
örgütlemesine uygun, konu ba l klar aras nda bir a amal l k ili kisi kuruldu u 
söylenebilir. Alanlar n kurlar içerisindeki s ralamas da uygun olarak 
de erlendirilebilir.  Kur an Kursu ö reticileri

 

için belirlenen özel alan yeterliklerine ili kin 
üniteler (3 hafta) ise u ekildedir:    

Hafta Özel Alan Yeterliklerine li kin Konular Ders Saati Ünite 

Kur an Okuma Becerisi  18 I. 1.  

(28 saat) Kur an Anlama ve Anlatma Becerisi  10 II. 

2.  

(28 saat) 

Kur an Ö retme Becerisi  28 III. 

 3.  

(28 saat) 

Dinî Bilgiler Ö retme Becerisi  28 IV. 

 

Ünitelerin, bu görevin niteliklerine uygun olarak belirlendi i söylenebilir. 
Bununla birlikte Kur an okuma - Kur an anlama ve anlatma becerisi

 

adl 
ünitelerin süreleri farkl olmakla birlikte imam-hatipler için belirlenenle ayn 
oldu u görülmektedir. Süre farkl l imam-hatiplerin bu beceriye daha fazla 
ihtiyac

 

oldu u eklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte ayn konu ba l klar n n 
bu süreye da t m n n ve içeri inin hizmete haz rl k e itimini yürütecek ö reticiye 
b rak ld görülmektedir. Bu durum, ö reticinin niteli ine göre bir sorun olarak 
ortaya ç kma ihtimali ta maktad r. Program n haz rlanmas nda bu ihtimalin 
dikkate al nmas , uygulamada birçok sorunun henüz ortaya ç kmadan çözümüne 
katk da bulunabilir.  
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Kur an kursu ö reticisi için haz rlanan özel alan yeterliklerini 

kazand rmaya yönelik belirlenen ünitelerin görevle uyumlu oldu u sonucu 
ç kar labilir. Ünitelerde yer alan ba l klar n genelden özele do ru içerik ör-
gütlemesine uygun, konu ba l klar aras nda bir a amal l k ili kisi kuruldu u 
söylenebilir. Alanlar n kurlar içerisindeki s ralamas da uygun olarak de er-
lendirilebilir. Ayr ca bu ünitede yer alan Kur an ve dini bilgileri ö retme becerisi 
üniteleri dikkat çekicidir. Bu ünite, Kur an yüzünden ve ezbere okumay bilmenin 
onu ö retmekten farkl oldu u dü üncesinin bir ürünüdür. Bu durum yayg n din 
e itimi için çok önemli bir geli medir. Zira yayg n din e itimi gelene inde alana 
ait bilgiyi bilen ki inin, onu ö retebilece i dü üncesi yayg nd r. Bu çerçevede 
mam-Hatip, Kur an Kursu Ö reticisi gibi görevlere ili kin yap lan yeterlik 

s navlar nda alan bilgisine ait boyut ölçülürken, bilginin sunumunu 
bilme/ö retmeyi bilme becerisi yoklanmamaktad r. Bu çerçevede imam-hatiplerin 
e itim/ö retime ili kin becerilerinde eksiklikler söz konusu olabilmektedir.44 Ayn 
ekilde Kur an Kursu Ö reticisinin e itim/ö retime ili kin yetersizlikleri de çe itli 

sorunlar olu turabilmektedir.45 Oysa bir alana ait bilgileri bilmek ile onlar 
ö retmeyi bilmek birbirini tamamlayan, ama farkl yeterliklerdir. Bu programa 
kadar yayg n din e itimi alan nda bu sorunun göz ard edildi i söylenebilir. Bu 
programla, Kur an ö retimi ilke, yöntem ve tekniklerinin bir ders olarak konulmas 
son derece önemli ve sevindirici bir geli medir. Böylece Kur an ö retimi özel 
ö retim yöntemlerinin geli mesine önemli bir katk sa lanabilir. Ünite içeri i 
Kur an ö retim ilke, yöntem ve teknikleri üzerinde bilgi vermektedir. Ancak, 
ö reticilerin geleneksel olarak kendilerini yeti tiren ki ilerden ö rendiklerini 
uygulad klar , bu dersleri de Kur an ö retmenlerinin yürüttü ü dü ünülürse, bu 
üniteyle ilgili ö retimi düzenleyeceklerin durumu önem kazanmaktad r. Bu 
çerçevede Kur an ö retim ilke, yöntem ve teknikleri ile ilgili bilimsel çal malar n 
azl da eklenirse, bu ünitenin ne derece hedeflerine ula abildi i, ünitenin 
içeri inin ö reticiler taraf ndan nas l ele al nd /anla ld ara t r lmaya 
muhtaçt r.  Bununla birlikte gerek dini bilgiler ö retimi gerekse Kur an ö retimine 
ili kin ünitelere yer verilmesi, yayg n din e itimi özel ö retim yöntemleri alan nda 
bir çal man n yap lmas na zemin olu turmaktad r. Bu durum son derece önemli bir 
geli me olarak de erlendirilebilir.  Din hizmetleri uzman

 

için belirlenen özel alan yeterliklerine ili kin 
üniteler (3 hafta) ise u ekildedir:    

                                                          

 

44  Ramazan Buyrukçu, Din Görevlisinin Mesle ini Temsil Gücü, s. 266; Mustafa Öcal, Dünden 
Bugüne Din Görevlileri ve Mesleki Yeterlikleri, s. 59; lhan Y ld z, E itim Düzeyi Ba lam nda 
Din Görevlilerinin Yeterlili i, s. 76. 

45  M. Faruk, Bayraktar, Kur an Kurslar n n Sorunlar ve Gelece i ile lgili Baz Dü ünceler, s.202 ; 
Ahmet Koç, Kur an Kurslar nda E itim ve Verimlilik, s.213; M. Akif K lavuz, Kur an 
Kurslar nda Yeti kin Din E itimi, s.204; Mehmet Emin Ay, Problem ve Beklentileriyle 
Türkiye de Kur an Kurslar , s.162. 
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Hafta Özel Alan Yeterliklerine li kin Konular Ders Saati Ünite 

Vaaz, Konferans ve Seminer Sunma Becerisi 16 I. 1.  

(28 saat) Dinî Dan ma Sürecini Etkin Uygulama Bilgi ve Becerisi  12 II. 

2.  

(28 saat) 

Dinî Dan mada Yedme Tekniklerini Uygulama Becerisi I  28 III. 

 3.  

(28 saat) 

Dinî Dan mada Yedme Tekniklerini Uygulama Becerisi II 

 

28 IV. 

 

Ünitelerin, bu görevin niteliklerine uygun olarak belirlendi i 
görülmektedir. Dini dan manl k ve rehberlik, yayg n din e itiminin son y llarda 
önemi fark edilen bir aland r.46 Bu alan n uzmanlar n n yeti tirilmesi son derece 
önemlidir. Özelikle de i en toplum ve teknolojik imkanlar insanlar n çe itli dini 
problemlerle yüz yüze kalmas na yol açm t r. Bu süreçte yap labilecek nitelikli bir 
dini dan manl k ve rehberlik birçok sorunu ç kmadan önleyebilir.47 Din hizmetleri 
uzman için belirlenen ünitelerin görevle uyumlu oldu u sonucu ç kar labilir. 
Ünitelerde yer alan ba l klar n genelden özele do ru içerik örgütlemesine uygun, 
konu ba l klar aras nda bir a amal l k ili kisi kuruldu u söylenebilir. Bu durum 
yayg n din e itimi ve Diyanet leri Ba kanl için son derece önemli ve de erli 
bir geli medir. Alanlar n kurlar içerisindeki s ralamas da uygun olarak 
de erlendirilebilir. Bununla birlikte belirlenen içeri i ö retime konu edinecek 
uzmanlar n yeti tirilmesi ayr bir sorundur. Hizmet içi e itim faaliyetlerinde bu 
ünitelerin kimler taraf ndan hangi nitelikte ö retime konu edinildi i ayr ca 
ara t r lmas gereken bir husustur.   

Müftüler

 

için belirlenen özel alan yeterliklerine ili kin üniteler (3 hafta) 
u ekildedir:    

Hafta Özel Alan Yeterliklerine li kin Konular Ders Saati Ünite 

Hutbe ve Vaaz Haz rlama ve Sunma Becerisi 16 II. 1.  

(28 saat) Cami D Din Hizmetleri Becerisi 12 III. 

Yönetici Rolleri Bilgi ve Becerisi 12 IV. 2.  

(28 saat) Müftü ve Müftülük Kurumu 8 V. 

 

Yönetim ve Yönetici Kavramlar

 

8 III. 

 3.  

(28 saat) 

Müftülük Yönetim Bilgi ve Becerisi 28 VI. 

                                                          

 

46  Mualla Selçuk, 2000 li Y llara Girerken r ad Anlay m z Üzerine Baz Dü ünceler ; Nurullah 
Alta , Dini Dan manl n Teorik Temelleri . 

47  Diyanet leri Ba kanl Aile r at ve Rehberlik Bürolar olu turarak yayg n din e itimi hizmeti 
yapmaktad r. Hürriyet Gazetesi, 21 Mart 2007.  
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Ünitelerin, bu görevin niteliklerine uygun olarak belirlendi i söylenebilir. 

Müftüler için belirlenen 1. hafta üniteleri, vaizler için belirlenen baz üniteler ile 
benzerdir. Cami D Din Hizmetleri Becerisi adl ünite vaizlerde ve müftülerde 
ayn d r. Sadece ünitenin alt ba l klar nda müftüler için htida ile ilgili i lemleri 
yürütme

 

ba l eklenmi tir. Hutbe ve Vaaz Haz rlama ve Sunma Becerisi adl 
ünite de imam-hatipler için belirlenen ünite ile ayn d r. Bu ünite için ayr lan süre 
imamlara göre 4 saat daha azd r. Görüldü ü gibi ilk haftan n üniteleri imam ve 
vaizler için haz rlanan ünitelerin hemen hemen ayn s d r. Bu durum müftülerin her 
iki görevli ile ortak hizmetlerinin olmas ndan kaynaklanabilir. Bununla birlikte, 
imam-hatip ve vaizlik e itiminde bu konulara yer verilecek ise bu bir tekrar i levi 
görebilecektir. Belirlenen di er ünitelerin müftülerin görevleri ile do rudan ilgili 
oldu u görülmektedir. Bu durum yayg n din e itimini yürüten yöneticilerin 
yönetim bilgi/becerisini kazanmalar n n gereklili inin bir i areti olarak 
de erlendirilebilir. Bu durum son derece önemlidir. Yayg n din e itimini 
yürütenlerin yöneticilik bilgi/becerilerini kazanmalar için e itim almalar gerekti i 
fikri ortaya ç km t r. Yöneticilik e itiminin yayg n din e itimini yürütenler için bir 
ihtiyaç oldu u aç kt r. Yayg n din e itimi yöneticileri uzun y llardan beri 
uygulaman n içerisinde yeti mekteydiler. Böylece yayg n din e itimi yöne-
ticilerinin yönetim sanat na ili kin e itim almalar gerekti i fikri uygulamaya 
geçmi oldu. Bu durum ayr ca, din e itimi bilimi alan nda henüz yeterince ele 
al nmayan din e itimi yönetimi boyutuna ili kin bilimsel bilginin üretilmesine 
katk sa layabilir.  Sonuç olarak, din hizmetlerini yürütenler için belirlenen alan bilgisi, 
genel kültür, e itim ve özel alan yeterliklerine yönelik ünitelerin büyük oranda 
görevle uyumlu oldu u görülmektedir. Ünitelerde yer alan ba l klar n genelden 
özele do ru içerik örgütlemesine uygun, konu ba l klar aras nda bir a amal l k, 
kayna kl k ili kisi kuruldu u söylenebilir. Alanlar n kurlar içerisindeki s ralamas 
da uygun olarak de erlendirilebilir. Bununla birlikte ünite ba l klar n n ve 
içeriklerin alan bilgisi, genel kültür ve e itim konular nda genelde tüm görevliler 
için ayn olmas , bir eksiklik olarak de erlendirilebilir. Zira farkl görevler için 
farkl ünitelerin ve içeriklerin belirlenmesi, görev farkl l n n bir gere i olarak 
görülebilir. Özel alan yeterlikleri için belirlenen ünitelerin de i ik görevler için az 
da olsa farkl la t görülmektedir. Görevlerin niteli ine/ihtiyaca göre özel 
yeterlikler için gerekli ünitelerin daha da zenginle tirilmesi gerekebilir.  

Din hizmetlerini yürüten personelin hizmete haz rl k program n n 3. 
a amas stajd r. a- Temel E itim ( 2 hafta), b- Haz rlay c E itim (10 hafta) ve c- 
Uygulamal E itim (staj) (24 hafta). Uygulamal e itim/staj a ili kin olarak 
programda 8 maddeden olu an bir aç klama yer almaktad r:   

Mesleki Uygulama Becerisi  

1. Memurun görevi ile ilgili mevzuat bilgisi ve mevzuata uyumunun 
gözlenmesi 

2. Araç gereçleri kullanma bilgi ve becerisi 
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3. Çevre ile uyumunun gözlenmesi 
4. Ast-üst ili kilerine dikkat etmesi 
5. Görev alan nda güvenlik ve koruma tedbirlerine uymas

 

6. Görevi s ras nda tarafs zl n n gözlenmesi 
7. Zaman ve kaynaklar verimli kullanmas n n gözlenmesi 
8. Ba kanl kça kendi görev alan ile ilgili olarak belirlenen özel yeterlikleri 

uygulama becerisi 
8.1. Namazlar k ld rma 
8.2. Çe itli zaman ve durumlarda (namaz öncesi, sonras , mukâbele 

vb.) Kur'an okuma 
8.3. Nikah, sünnet, hatim, mevlid, yemek,vb. dualar yapma 
8.4. Dinî içerikli kar lama, u urlama, anma, aç l vb. törenleri 

yürütme 
8.5. Kur an ve dinî bilgiler ö retme 
8.6. Hutbe haz rlama ve okuma 
8.7. Vaaz haz rlama ve sunma 
8.8. Ezan okuma ve müezzinlik yapma   
8.9. Cenaze i lerini (techiz, tekfin ve defin) uygulama   

Yukar da belirtilen maddelerin tamam na yak n n devini sel beceri 
oldu u görülmektedir. Bununla birlikte baz maddelerin duyu sal özellik (3,4,6), 
baz lar n n bili sel (1,2) oldu u görülmektedir. Belirlenen bu beceriler büyük 
oranda gözlem ile ortaya konmas gereken beceridir. Bununla birlikte program 
tasar s nda bu gözlemlerin nas l yap laca , nelere dikkat edilece i, gözlemlerin 
nereye ve nas l kaydedilece i belirtilmemektedir. Ayr ca bir gözlem formu da 
tasar da yer almamaktad r. Kald ki baz becerilerin nas l gözlenebilece i, 
ölçütlerin ne olaca ise tart maya aç kt r. Örne in, mevzuata uyum, çevre ile 
uyum, ast-üst ili kilerine dikkat, tarafs zl k, zaman ve kaynaklar verimli 
kullanma gibi hususlar n hangi kritere göre olaca belli de ildir. Bu durum bir 
çok hususu staj çal malar n gözlemleyen ki ilerin inisiyatifine b rakmaktad r. Bu 
da baz ki isel de erlendirmelere göre stajyer hakk nda karar vermeye yol açabilir. 
Ayr ca devini sel becerilerin gözlenmesi için performans testleri,48 duyu sal 
özellikler için tutum testleri49 geli tirilmek durumundad r. Gözlem 
formlar /araçlar n n geli tirilerek program tasar s na konulmamas , uygulay c lar n 
becerisini ve staj çal malar n n niteli ini do rudan etkileyebilecektir.  

Uygulamal e itime ili kin yukarda yaz lan maddeler imam-hatip, vaiz ve 
Kur an kursu ö reticisi için ayn ekilde belirlenmi tir. Bu, görevlilerin staj 
uygulamalar nda ayn uygulama becerilerine göre de erlendirilece ini 
göstermektedir. Oysa görevlerde ortak yönler olmakla birlikte farkl l klar da 
bulunmaktad r. Bu durumun göz önünde bulundurulmas gerekmektedir. Din 
hizmetleri uzman ve müftü için belirlenen staj çal malar nda baz de i iklikler 
yap lm t r. Örne in (8.1, 8.6, 8.8, 8.9) maddeleri din hizmetleri uzmanl staj nda 

                                                          

 

48  Hasan Y lmaz - Ali Murat Sünbül, Ö retimde Planlama ve De erlendirme, s.385. 
49  Ezel Tav anc l, Tutumlar n Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, s.106. 
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yer almamaktad r. Müftülük staj nda ise (8.8., 8.9) maddeleri yer almamaktad r. 
Söz konusu de i iklikler görevlerin niteli i ve belirlenen yeterlikler aç s ndan 
uygun olarak de erlendirilebilir. Bununla birlikte di er maddelerde tüm görevliler 
için ayn staj uygulamalar n belirlemek, söz konusu görevler aras nda bir ayr m 
yapmamay ça r t rmaktad r. Oysa bu görevler için birbirinden farkl stajlar ve 
ölçütler belirlemek, görevlerin niteli i için daha uygun olabilir.  

e) E itim Durumlar na li kin Özellikleri Aç s ndan ncelenmesi: Din 
Hizmetleri Personelinin Hizmete Haz rl k E itimi Program n n ba ar s , 
haz rlan ndaki hedef ve yakla ma uygun bir ekilde uygulanmas na ba l d r. 
Dolay s yla komisyon taraf ndan haz rlanan program n ba ar s , onun ne kadar iyi 
uyguland na göre de i ecektir. Bu nedenle program n tasar s haz rlan rken 
e itim durumlar n n/ö retme-ö renme sürecinin düzenlenmesinde uyulmas 
beklenen ilkeler belirlenir. Bu ilkeler, program n hedefinin ve yakla m n n nas l 
hayata geçebilece inin de i aretçileridir. Bu ilkeler, uygulay c lara yol göstermeye, 
onlar n önünü açmaya yöneliktir. Din hizmetleri personelinin hizmete haz rl k 
e itimi program n n ö retme-ö renme sürecinde uyulmas gereken ilkeler u 
ekilde belirlenmi tir:  Din Hizmetleri Personeli için Hizmete Haz rl k E itimi Program n n 

ba ar s , haz rlan ndaki hedef ve yakla mlara uygun olarak uygulanmas na 
ba l d r. Bu nedenle program n amac na ula mas için ö renme-ö retme sürecinde 
a a daki ilkelere uyulacakt r: 

1. Ö renme-ö retme sürecinde bu ö retim program n n bir H ZMETE 
HAZIRLIK e itimi oldu u göz önünde bulundurulmal ve ö retim 
program arac l yla ö renenlere kazand r lmak istenen temel bilgi ve 
beceriler mesle in gerektirdi i yeterliklerle örtü melidir. 

2. Ö renen, ö renme-ö retme sürecine aktif olarak kat lmal , kendisine 
sunulan uyaranlar yorumlamal , anlamland rmal ve bilgiyi bizzat 
kendisi yap land rmal d r. 

3. Ö renenler bilgi depolamak yerine onlar n bilgi ve becerilerini, 
mesleklerinin gerektirdi i davran lar n geli tirecek etkinlikler 
düzenlenmelidir. 

4. Program n uygulanmas s ras nda konular n özelli ine göre uzman veya 
kaynak ki ilerden yararlanmaya imkân verilmelidir. 

5. Mümkün oldu unca örnekler günlük hayattan seçilip, görev alan yla 
ili kilendirilerek verilmelidir. 

6. Üniteler i lenirken, konular aras ndaki ili kiye dikkat edilmelidir. 
7. E itim-ö retim sürecinde konular n özelliklerine uygun ö retim yöntem 

ve tekniklerinden yararlan lmal d r. 
8. Ö renenlerin haz r bulunu luk düzeyi belirlenmeli, varsa eksiklikler, 

yanl anlama ve yorumlamalar düzeltilmelidir. 
9. Ders ortamlar n n uygun bir ekilde düzenlenmesine ve gerekli 

materyallerinin önceden haz rlanmas na özen gösterilmelidir. 
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10. Konular n özelliklerine uygun ö retim materyallerinden (VCD, Video 

vb. görsel ve i itsel yay nlar) faydalan lmal d r.  
11. Konular, bireyi mesle e haz rlayacak ve ona çözüm becerisi 

kazand racak ekilde ortaya konulmal d r. Daha çok uygulamal 
etkinlikler a rl kl olarak yer almal d r. 

12. Ö retici, ünitenin yap s na uygun olan ölçme ve de erlendirme araç ve 
yöntemlerini seçmelidir. 50 

Yukar daki maddeler incelendi inde program n ö elerine yönelik 
uygulama ilkelerinden söz edildi i görülmektedir. lk maddede yeterliklerle 
ö rencilere kazand r lmak istenen bilgi ve becerilerin örtü mesi istenmektedir. 
Böylece yeterliklerle derslerin ve ünitelerin hedef-davran lar n n tutarl l na 
i aret edilmektedir. Ancak yeterliklerin, bir ders saatinin/konunun hedef ve 
davran lar nda nas l somutla t n n belirlenmesi gerekmektedir.  

kinci, üçüncü, be inci maddelerde ise, ö retim ilkelerinden 
aktivite/kat l m ilkesi , ö renciye görelik ve bireyselle tirme ilkesi , hayata 

yak nl k ilkesi çerçevesinde önerilerde bulunulmaktad r.51 Bu çerçevede ö renci 
merkezli program geli tirme anlay n n yans malar görülmektedir.  Alt nc madde 
de ise bütünlük ilkesi göz önüne al nmaktad r. çeri e ili kin bu öneri ile, içeri in 
bütünlü ü/birbiri aras ndaki ili kinin gözetilmesi istenmektedir. Yedinci maddede 
özel ö retim yöntemleri çerçevesinde konular n özelliklerine uygun yöntem ve 
tekniklerden yararlan lmas istenmektedir. Burada konunun yan s ra, ö renci ve 
ö retmen özellikleri de dikkate al nmal d r. Sekizinci madde de ise, ö renci 
kat l m n sa laman n ön art olan haz r bulunu luk düzeyinin belirlenmesine 
i aret edilmektedir ki, son derece önemlidir. Özellikle yeti kinlerin ön ö renmeleri 
ve bunlar n ö retim sürecine etkisi dikkate al nd nda,52 son derece yerinde bir 
öneri oldu u görülecektir. Ayr ca dönüt-düzeltme i leminin yap lmas da 
istenmektedir. Dördüncü madde de, uzman ve kaynak ki ilerden yararlanmaya 
vurgu yap lmaktad r. Dokuz ve onuncu maddelerde ise, ö renme ortam n n 
düzenlenmesi ve materyal haz rl na i aret edilmektedir. Ders öncesi yap lacak 
haz rl klardan biri de ö retim araç-gereçlerinin haz rlanmas d r. Bunlar n 
haz rlanmas kadar, çe itli materyallerin kullan m da çok önemlidir ki, sonraki 
madde bununla ili kilidir. Özellikle görevin ve yeti kinin özellikleri çerçevesinde 
ö retim materyallerinin haz rlanmas /geli tirilmesi ve etkili bir ekilde kullan lmas 
yayg n din e itiminde bir ihtiyaçt r.  

On birinci madde, hem ö rencinin problem çözme becerisini 
kazanmas na hem de uygulamaya i aret etmektedir. Din hizmetlerini yürütenler, 

                                                          

 

50  Din Hizmetleri Personelinin Hizmete Haz rl k E itimi Program , s. 12-13. 
51  Ö retim ilkeleri ile ilgili olarak bkz: Muhsin Hesapç o lu, Ö retim lke ve Yöntemleri, Beta Yay. 

stanbul, 1994, s.145-162; Hasan Y lmaz 

 

Ali Murat Sünbül, Ö retimde Planlama ve 
De erlendirme, s. 29-50 

52  Bkz. Mustafa Köylü, Yeti kin Din E itiminin Teorik Temelleri, s. 181; Cemal Tosun, Din 
E itimi Bilimine Giri , s.186-187. 
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birçok problemle kar la maktad r. Onlar hem problem çözme becerisine hem de 
dini dan manl k ve rehberlik görevi gere ince problem çözmeyi ö retme 
becerisine sahip olabilmelidirler. Bu çerçevede teorik bilgilendirmeden daha çok 
uygulamal

 

etkinliklere a rl k verilmesi önerilmektedir. Kald ki, yeti kinler 
ö renmeye ço unlukla problem merkezli bir ekilde yakla maktad rlar. Mevcut 
problemlerine bir çözüm bulmak amac yla e itim faaliyetlerine kat lmaktad rlar.53 

Yani onlar, uygulamada ne i ime yarayacak, nerede kullanabilirim dü üncesiyle 
hareket etmektedirler. Bu durumda onlara uygulamal etkinliklerle e itimi 
düzenlemek, kat l m sa lad gibi geçirilen ya ant lar n niteli inin artmas n 
do rudan etkileyebilecektir.  

Görüldü ü üzere burada verilen uygulama ilkeleri, yeti kinlerin 
özelliklerine ve yayg n e itimin mahiyetine uygun bir ekilde verilmektedir. 
Program n ö elerine ve ö renciye dönük olarak verilen bu ilkelerin oldukça genel 
oldu u görülmektedir. Bu genel ilkeleri uygulamaya geçirecek olan hizmet içi 
e itimi yapan ö reticilerdir. Burada ö reticilerin niteli i çok önemli rol 
oynayacakt r.  Ö reticilere yard mc olmak amac yla, programda belirlenen uygulama 
ilkelerinin somut örneklerinin (örnek i leni ler) tasar ya konmas gerekirdi. Örnek 
i leni ler, ö retmene program n felsefesini, mant n tan tmada, program n 
uygulamaya nas l yans yabilece ine ili kin somut örneklerdir. Ayr ca onlar, 
program n ilkeleri çerçevesinde ö retimin planlama-uygulama-de erlendirme 
a amalar nda neler yap labilece ine dair fikir verebilir. Ancak bu tasar da örnek 
i leni lere yer verilmemi tir. Bu durum, program tasar s n n bir eksikli i olarak 
de erlendirilebilir.    

f) Ölçme-De erlendirme Özellikleri Aç s ndan ncelenmesi: Program 
tasar s haz rlan rken, program n hedeflerine ula mas ve etkenlikle 
uygulanabilmesi için, ölçme-de erlendirme boyutuna ili kin de önerilerde 
bulunulur. Ne zaman, hangi amaçla, ne tür ölçme ve de erlendirme i lemelerinin 
yap laca n n, hangi ölçme araçlar n n kullan labilece inin belirlenmesi, program n 
bu ö esinin i levlerinin gerçekle mesi için gereklidir. De erlendirme, e itim 
hedeflerinin gerçekle me derecesini tayin etme sürecidir.54 De erlendirmeye ili kin 
ilke, ölçüt ve i lemlerin neler olabilece inin belirlenmesi, hatta ölçme araçlar n n 
sunulmas , ölçme ve de erlendirmenin nas l yap laca n n örne inin verilmesi, 
ö reticinin yolunu ayd nlat r.  

Din hizmetlerinin haz rl k e itimi için haz rlanan bu programda 
uygulama ilkeleri içerisinde Ö retici, ünitenin yap s na uygun olan ölçme ve 
de erlendirme araç ve yöntemlerini seçmelidir denilmektedir.55 Bu madde de 
ünitenin yap s na uygun ölçme- de erlendirme araç ve yöntemlerine i aret 

edilmekte, ancak bu program n felsefesine ve hedefine uygun ölçme-de erlendirme 
anlay n n ne olmas gerekti i, araç ve yöntemlerin neler oldu u 

                                                          

 

53  Mustafa Köylü, Yeti kin Din E itiminin Teorik Temelleri, s.174. 
54  Selahattin Ertürk, E itimde Program Geli tirme, s. 107 
55  Din Hizmetleri Personelinin Hizmete Haz rl k E itimi Program , s.13 
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bildirilmemektedir. Tasar da de inilmemesi, uygulamadaki ölçme-de erlendirme 
biçimlerinin onayland eklinde yorumlanabilir. Ancak yeni bir anlay la 
haz rlanan bu program n, ölçme-de erlendirmeye ili kin k sm bu kadar s n rl ele 
almas bir eksikliktir. Bununla birlikte, Diyanet leri Ba kanl hizmet içi e itim 
ilkelerinden birinde öyle denmektedir: E itimden beklenen sonuçlara ula l p 
ula lamad n n belirlenmesi için, e itim çal malar s ras nda ve bitiminde anket, 
gözlem, mülakat ve benzeri de erlendirmeler ile s nav usullerinin uygulanmas .56 

Bu ilke çerçevesinde yayg n din e itimine ili kin anket, gözlem formu vb. 
geli tirme çal malar yap lmak durumundad r.  

g) Program n Ö eleri Aras ndaki li ki Aç s ndan ncelenmesi: 
Program n ö eleri hedef, içerik, e itim durumlar ve s nama durumlar d r. Bu 
ö elerin birbiri ile ili kisi, uyumu son derece önemlidir. Bu ö eler aras nda 
hedefler, di er ö eleri do rudan etkileyen bir konumdad r. Bununla birlikte 
program n di er ö eleri aras nda da dinamik bir ili ki bulunmaktad r. Din 
hizmetlerini yürüten görevlilerin hizmete haz rl k e itim program tasar s , 
program n ö eleri aras ndaki ili ki aç s ndan da incelenmek durumundad r.  

Hedefler program n en önemli ö esidir. Çünkü hedefler, içeri in seçimi ve 
düzenlenmesinde, programda yer alacak e itim durumlar n n seçiminde ve 
düzenlenmesinde, ö retimin etkilili inin de erlendirilmesinde, program 
haz rlayanlara, uygulayanlara ve de erlendirenlere rehberlik eder.57 Din hizmetlerini 
yürüten personelin hizmete haz rl k e itimi program nda hedefler ile içerik aras ndaki 
ili ki u ekildedir.  Program n ö eleri aras ndaki ili ki incelendi inde, genel olarak 
hedeflerle içerik ve e itim durumlar aras nda ili ki kuruldu u görülmektedir. 
çerik ve e itim durumlar n n genel olarak hedeflere/yeterliklere uygun olarak 

belirlendi i söylenebilir. Bununla birlikte genel yeterliklerden baz lar na ili kin 
ünite aç l mlar n n olmad görülmektedir: Örne in alan yeterlikleri içerisinde yer 
alan  5.Görevinin gerektirdi i düzeyde Arapça ve Osmanl ca bilir. . Genel kültür 
yeterlikleri içerisinde yer alan  8. Görevinin gerektirdi i düzeyde yabanc dil 
bilir.  9. Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel aktüaliteyi takip eder. . E itme-
ö retme yeterlikleri içerisinde yer alan  10. Sûre ve dua ö retmenin yöntem ve 
tekniklerini uygular. ,  16. Mesle i ile ilgili yeni projeler üretir ve uygular. ,  18. 
Önemli gün ve gecelerde program düzenler.

 

Söz konusu yeterliklere ili kin 
program tasar nda her hangi bir aç klama yer almamaktad r. Bu hedefler ile 
programdaki içerik aras nda ili ki olmad görülmektedir.  

mam-hatipler ve din hizmetleri uzmanlar için belirlenen özel alan 
yeterlikleri ile üniteler aras ndaki ili ki uyumludur. Vaizlerin özel alan yeterlikleri 
ile üniteler aras nda genelde uyumluluk olmakla birlikte, baz yeterliklere ili kin 
ünitelerin belirlenmedi i görülmektedir. Örne in  1.Vaizli in tarihî geli imini 
bilir. ,  14. Müftüye vekalet konusunda gerekli bilgi ve donan ma sahip olur.

 

Ayn ekilde Kur an kursu ö reticilerinin özel alan yeterlikleri ile üniteler aras nda 

                                                          

 

56  Diyanet leri Ba kanl Hizmet çi E itim Yönetmeli i, madde 6,  
57  Fatma Var , E itimde Program Geli tirme, s. 96. 
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genelde uyumluluk olmakla birlikte, baz yeterliklere ili kin ünitelerin 
belirlenmedi i görülmektedir. Örne in,  6.Ö rencilerin psikolojik, sosyal, dinî ve 
ahlâkî geli im özelliklerini tan r. ,  12.Ö rencilerin ba ms z dü ünme 
becerilerini geli tirir. Müftülerin özel alan yeterlikleri ile üniteler aras nda genelde 
uyumluluk olmakla birlikte, baz yeterliklere ili kin ünitelerin/staj çal malar n n 
belirlenmedi i görülmektedir. Örne in,  6.Konferans, sempozyum, panel vb. 
organize eder. .  8. Din hizmetlerine müftülük d ndaki kamu kurulu lar n n 
kat l m n ve deste ini sa lar. ,  11. Hac ve kurban görevlerinin usulüne uygun 
olarak yerine getirilebilmesi için ilgili ki i ve kurumlarla i birli i yapar. ,  13. 
Yerel yöneticilerle olumlu ili kiler kurar. ,  14. Hay r kurumlar n tan r ve bu 
kurumlarla i birli i yapar. ,  15. Cami dernek yönetimleriyle olumlu ili kiler 
kurar. ,  18.Arapça ve Osmanl ca dinî metinleri anlar ve aç klar.

 

Sonuç olarak, 
genelde yeterlikler ile ünite aç l mlar n n uyumlu oldu u, bununla birlikte az da 
olsa baz yeterliklere ili kin ünite aç l mlar n n yer almad görülmektedir.  

Program tasar s nda e itim durumlar n n hedeflerin gerçekle mesine 
hizmet edecek ekilde düzenlendi i görülmektedir. Ancak ölçme-de erlendirmeye 
ili kin aç klamalar yeterince yer almad

 

için hedefler ile de erlendirme aras nda 
bir ili ki kurulamam t r. Bununla birlikte program n ö eleri aras nda genelde bir 
ili ki oldu u söylenebilir.    

5. Sonuç:  

Sonuç olarak yayg n din e itimi alan nda görev yapacak personelin 
hizmete haz rl k program n n genelde program geli tirme ölçütlere uygun oldu u 
söylenebilir. Bununla birlikte personelin hizmet sürecinin tümüne yönelik olarak 
belirlenen yeterliklerin bu program n hedefleri k sm nda yer almas bir eksiklik 
olarak de erlendirilebilir. Zira bu program hizmete haz rl k program d r, hizmet 
sürecinin tümüne yönelik bir e itim program de ildir. Bu çerçevede genel ve özel 
yeterlikler çerçevesinde hizmete haz rl k program n n hedefleri yeniden gözden 
geçirilebilir.  Genel olarak program tasar s ndaki ö eler aras ndaki ili kinin uyumlu 
oldu u söylenebilir. Bununla birlikte hedefler, içerik, e itim durumlar ve ölçme 
de erlendirme boyutlar nda baz eksikliklerin oldu u görülmektedir. Bu 
eksikliklerden baz lar n gidermek amac yla, program uygulamaya konduktan 
sonra, yap lan bir toplant da58 al nan kararlar çerçevesinde mam-hatip ve müezzin 
kayy mlar n hizmete haz rl k program nda tasar daki kur sisteminden vazgeçilmi , 
haz rl k e itiminin süresi k salt lm , baz üniteler birle tirilmi tir.59 Ayr ca staj 
uygulamalar n denetlemeye yönelik bir form geli tirilmi tir. Yap lan bu 

                                                          

 

58  Kayseri E itim Merkezinde Düzenlenen E itim Merkezi Müdürleri Toplant s . (16-18 ubat 
2006). 

59  Din görevlilerinin hizmete haz rl k program nda yap lan ünite adlar na/saatlerine ili kin de i iklik 
örnekleri unlard r: Din, Bilim, Kültür, Ahlak ve man Esaslar Bilgisi (12 Saat), Hadis lmi ve 
Siyer Bilgisi (20 Saat), Hutbe,Vaaz Haz rlama ve Sunma Bilgi ve Becerisi (18 Saat) gibi. (D B. 
05.06.2007 tarihli yaz .)  
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de i iklikler de göstermektedir ki, program geli tirme/de erlendirme bir süreçtir. 
Programa ili kin yap lan bu de i ikliklerin de erlendirilmesi ayr ca yap labilir. 
Bununla birlikte bu sürecin iyi yönetilmesine yönelik olarak, program 
de erlendirme birimi nin olu turulmas de erlendirme çal malar n n daha 
organize yap lmas na katk sa layabilir.   
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