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Özet 

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de okul öncesi eğitim kurumları 

yaygınlık kazanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi kurumlarda verilen 

eğitim içinde değerler eğitimi de yer almaktadır. Ancak bunu yeterli görmeyip, çocuklarını daha 

dindar yetiştirmek isteyen velilerin ısrarlı taleplerine cevap vermek üzere, Diyanet İşleri 

Başkanlığı tarafından 4-6 Yaş grubuna yönelik açılan Kuran Kursları bulunmaktadır. Diyanet 

İşleri Başkanlığı okul öncesi dönem din eğitimi hususunda bir sorumluluğu yüklenerek, ilk 

olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle toplam 10 ilde pilot uygulama, 2014-2015 

yılından itibaren ise (4-6 yaş grubu) Kur’an Kursları Öğretim Programı ile Türkiye genelinde 

okul öncesi eğitiminde aktif olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu kurslarda uygulanmak 

üzere Başkanlık tarafından, Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 yaş grubu) geliştirildi ve 

materyalleri hazırlandı. Söz konusu öğretim programı 2013’den 2018 yılına kadar çeşitli 

revizyonlar ve güncellemeler gerçekleştirilerek geliştirilmiştir.  

Bu bildiride, hızla çıkartılan 2013 tarihli 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu öğretim programı 

ile uygulamalardan gelen geri bildirimler sonrası yenilenen 2018 tarihli Kur’an Kursları 

Öğretim Programı (4-6 yaş grubu)  ve bu çerçevede hazırlanan öğretim materyallerinin değerler 

eğitimi açısından nitel araştırma desenlerinden doküman analizi yapılacaktır. Bu çerçevede ilk 

ve son geliştirilen öğretim programları karşılaştırılacaktır. Aynı şekilde hazırlanan öğretim 

materyalleri de incelenecektir. Bu değerlendirmeler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda 

öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Değerler Eğitimi, Erken Çocukluk, Kur’an Kursu 4-6 yaş grubu. 

                                                           
1 Bu bildiri, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yalova Üniversitesi ve Balıkesir Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından 17-18 Ekim 2020’de Balıkesir Cunda’da düzenlenen Uluslararası Erken Çocukluk Dönemi Din-

Ahlak-Değerler Eğitimi Ve Sorunları 1 Sempozyumu’nda sunulmuştur. Kitabın PDFsine ulaşmak için: 

http://www.balikesir.edu.tr/site/duyuru/4527  
2 Sakarya Üniversitesi SBE Değerler Eğitimi Programı yüksek lisans öğrencisi. E.posta: budakesma@gmail.com 
3 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. www.mehmetzekiaydin.com E.posta: 

mehmetzekiaydin@gmail.com 

http://www.balikesir.edu.tr/site/duyuru/4527
http://www.mehmetzekiaydin.com/
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Giriş 

7. 4. 2012 tarih ve 28257 sayı nolu Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yaygın 

din eğitimde uygulanan yaş sınırı ortadan kalkmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sınırın 

ortadan kalkması ile birlikte “okul öncesi dönem din eğitimi hususunda bir sorumluluğu 

yüklenerek” (DİB, 2014,  5), 2013-14 eğitim ve öğretim yılında “Kur’an Kursları Öğretim 

Programı (4-6 Yaş Grubu)” hazırlamıştır. 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğretim programı 

hazırlanmasına, her yaştan öğrencinin cami Kur’an kurslarına gidebilmesi, Kur’an kurslarına 

devam eden öğrencilerin % 66’sını 23 yaş ve üzeri yaş grubu yetişkin ev hanımlarının 

oluşturması ve bu ev hanımlarının 4-6 yaş arası çocuk sahibi olması, vatandaşların çocuklarının 

4- 6 yaş grubu din eğitimi ihtiyacının karşılanması için müftülük ve Başkanlığa başvuruda 

bulunmaları ve 4-6 yaş grubuna yönelik bir program ve materyalin bulunmaması gerekçe 

gösterilmiştir (DİB, 2014: 6). 

2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara, İstanbul, İzmir’de 10 sınıfta; Adana, 

Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Samsun, Kayseri ve Rize de ise 5 sınıfta pilot uygulama 

başlatılmıştır. On il ile başlayan bu eğitim serüveni 2014-2015 yılından itibaren ise Türkiye 

genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirli ölçütlere sahip öğreticiler ve belirli 

özelliklere sahip Kur’an Kurslarında uygulanmaktadır (Gücen, Çakmak, Ay, 2016). Bu 

uygulamada çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimlerini dikkate alan; öğrenci 

merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören; araştıran, sorgulayan, yorumlayan, işbirliği 

yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeyi temel kabul 

eden, esnek çerçeve öğretim programı anlayışı benimsenmiştir. 

Bu amaçlarla “Kur’an Öğreniyorum” cüz kitabı, “Öğretici Kitabı 1 ve 2”, “Etkinlik Kitabı 

1 ve 2” 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarına ücretsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 

verilmektedir. 

Amaç 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hızla çıkartılan 2013 tarihli 4-6 yaş grubu Kur’an 

Kursu öğretim programı ile uygulamalardan gelen geri bildirimler sonrası yenilenen 2018 

tarihli Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 yaş Grubu) ve bu çerçevede hazırlanan öğretim 

materyallerinin değerler eğitimi açısından değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler sonucu 

elde edilen veriler doğrultusunda alanda daha verimli bir eğitim için öneriler sunulması 

amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede ilk ve son geliştirilen öğretim 

programları karşılaştırılmıştır. Aynı şekilde hazırlanan öğretim materyalleri de incelenmiş ve 

karşılaştırılmıştır.  

Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:  
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1. 2013 ve 2018 Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) Genel 

Amaç ve Temel İlkeleri hangi değerlerle ilişkilidir? 

2. 2013 ve 2018 Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’nda 

geçen değerler ve ders planlarına yansıması nasıldır? 

3. 2013 ve 2018 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretici Kitapları hangi değerleri 

içermekte ve hangi yöntem ve teknikler önerilmektedir? 

4. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının daha verimli işlemesi için ne gibi çalışmalar 

geliştirilebilir? 

YÖNTEM  

Araştırma Modeli    

Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Gerekli olan 

literatür taraması sonucu yapılan doküman analizinden elde edilen verilerin çözümlenmesinde 

içerik analizinden yararlanılmıştır. 

Veri Kaynakları  

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013-2014 ve 2018-2019 Öğretim Yılı 4-6 Yaş 

Grubu Kur’an Kursları Yıllık Ders Plânları, 

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2013 ve 2018’de 

yayınladığı iki ayrı Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), 

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 4-6 Yaş Grubu Kur’an 

Kursları eğitim materyali olarak yayınladığı “Öğretici Kitabı 1 ve 2”nin ilk baskıları ve son 

baskıları (2018) taranmıştır. 

Araştırmada veri kaynağı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün resmî internet sitesi ve ilgili belgeleri veri kaynağını oluşturmuştur.  

Bulgular 

1.Kur’an Kursları Öğretim Programları (4-6 Yaş Grubu)nın Genel Amaç ve 

Temel İlkelerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi ve Karşılaştırılması  

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)nın amacı, 

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olacak şekilde yedi maddede 

belirtilmiş ve Tablo1.’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. 4-6 Yaş Kur’an Kursu Programının Genel Amaçları ve Değerlere Yansıması  

 Genel Amaçlar Değer Yansıması 

1. Çocukların İslam dinînin değerlerini, kendi seviyesinde, insan 

hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmelerini, 

Dinî ve Manevî Değerlere 

Duyarlılık 
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2. Çocukların kazanacağı değerleri gündelik hayatta kullanmalarını, - 

3. Çocukların İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i içerik 

ses ve şekil olarak kendi seviyesinde tanımalarını, 

Tarihî ve dinî mirasa 

duyarlılık 

4. Kendi seviyesine uygun olarak Allah’ı sevgi temelinde 

tanımalarını ve yaratılıştaki düzeni fark etmelerini, 

Sevgi, Saygı 

5. Kendi seviyesinde Peygamber Efendimizin kişiliğini ve 

karakterini tanımalarını,  sevmelerini ve model almalarını,   

Sevgi, Saygı 

6. Sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermelerini,  Dinî ve Manevî Değerlere 

Duyarlılık 

7. Din ve ahlak gelişiminin yanı sıra diğer gelişim alanlarına da 

katkısı olacak şekilde bir ortam sağlamak 

- 

Tablo 1. incelendiğinde Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)nun genel 

amaçlarının 2 ve 7. maddeleri hariç hepsinde değer yansımaları olduğu görülür. Programın 

genel amaçlarında dinî ve manevî değerlere duyarlılık, tarihi ve dinî mirasa duyarlılık, sevgi ve 

saygı değerlerinin esas alındığı görülmektedir. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş 

Grubu) bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler 2013 yılı öğretim programında on altı 

maddede belirtilmiştir. 2018 yılında oluşturulan Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş 

Grubu) temel ilkeleri 23 maddeden oluşmaktadır. Değer merkezli bir kültürünün oluşturulması; 

öğretmen, öğrenci, veli, okul yönetimi ve toplumdaki diğer tüm paydaşların ortak bir 

sorumluluğu üstlenmesi, bu şekilde birlikte hareket ederek değerlerin en verimli şekilde 

öğretimi konusunda kritik bir öneme sahiptir (Zengin, 2017).  İki öğretim programının temel 

ilkeleri incelendiğinde değerlerle ilgili olan maddelerin değer merkezli okul kültürü açısından 

bakıldığında üç yönlü yaklaşımla ele alındığı tespit edilmiş ve bu şekilde kategorize edilmiştir.  

Tablo 2’de bu kategorize temel alınarak değerlerle ilişkisi olan ilkeler maddeleri sunulmuştur.  

 

Tablo 2. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) Temel İlkeleri 

Yaklaşımlar Madde  Değer 

Program 

Temelli 

 

5 Madde 

 

1.Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) 

çocukların ihtiyaçlarına ve bireysel farklılıklarına uygun 

olmalıdır. 

2. Programda çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları 

hazırlanmalıdır. 

9. Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme 

yöntemidir. Bu sebeple programın etkinliklerinde oyun 

mümkün olduğunca kullanılmalıdır. 

16. Harf ve kelimelerin doğru telaffuzuna özen gösterilmeli, 

ancak mahreç üzerinde öğrencilere bıkkınlık verecek şekilde 

ısrar edilmemelidir.  

23. Öğretici eğitim boyunca çocuğun var olan yeteneklerini 

geliştirmesine ve yeni beceriler edinmesine destek olmak için 

sonuçtan ziyade sürece önem vermeli, çocuğun çabalarına 

odaklanmalı, bu çabaları takdir etmeli, çocuğa iyi bir model 

olmalı ve yeni öğrenme fırsatları oluşturmalıdır. 

1.Bireysel 

Farklılıklara Saygı  

 

 

2.Demokrasi bilinci 

 

 

9. Saygı, Empati 

 

 

16.Farklılıklara Saygı 

 

23. Sabır, Adalet,  
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Öğretmen 

Modelliği 

 

8 Madde 

 

4. Sınıfa girildiğinde çocuklara gülümseyerek selam 

verilmelidir.  

5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve 

deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır. 

11. Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde 

davranılmamalı, bu yönde baskı ve kısıtlamalara yer 

verilmemelidir.  

12. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi 

desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin 

desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır. 

 

18. Öğretici, planlı ve programlı bir biçimde dokümanlarını 

dosyalamalı, dosyalarını gerektiğinde yönetici ve 

meslektaşlarıyla paylaşmalıdır.  

19. Öğretici, öğretici kitabında yer alan etkinlikleri 

uygulamadan önce gerekli materyal ve ortamla ilgili 

hazırlıkları yapmalı ve derse hazırlıklı girmeye özen 

göstermelidir. 

20. Öğretici, öğretici kitabında yer alan etkinlikleri uygularken 

oyun ve dramalarda çocuklarla birlikte yer alma konusunda bir 

çekince yaşamamalıdır. 

23. Öğretici eğitim boyunca çocuğun var olan yeteneklerini 

geliştirmesine ve yeni beceriler edinmesine destek olmak için 

sonuçtan ziyade sürece önem vermeli, çocuğun çabalarına 

odaklanmalı, bu çabaları takdir etmeli, çocuğa iyi bir model 

olmalı ve yeni öğrenme fırsatları oluşturmalıdır. 

4. Nezaket 

 

5.Hoşgörü  

 

 

11.Hoşgörü, Nezaket, 

Saygı  

 

12.Yardımseverlik, 

Güvenilirlik, 

Diğerkâmlık, 

Sorumluluk 

18-Paylaşımcılık, 

İşbirliği, Sorumluluk 

 

19- Sorumluluk, 

Emanet Bilinci, Saygı 

 

 

20. Sempati, Hoşgörü, 

Sorumluluk 

 

23. Sevgi, Saygı, 

Merhamet, 

Sorumluluk 

 

Öğrenci 

Temelli 

7. Verilen eğitimle çocukların sevgi, saygı, işbirliği, 

sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma vb. 

duygu ve davranışları geliştirilmelidir. 

8. Eğitim sürecinde çocukların kendilerine saygı ve güven 

duyması sağlanmalı, öz denetim kazandırılmalıdır.   

12. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi 

desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin 

desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır. 

13. Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark 

etmesi desteklenmelidir.  

14. Çocukların hayal güçleri, keşfedici ve eleştirel düşünme 

becerileri, iletişim kurma, duygu ve düşüncelerini ifade edici 

davranışları geliştirilmelidir. 

22. Kursta öğrenilen bilgi ve davranışların pekiştirilmesi, 

kalıcılığının sağlanması için aile eğitimi ve aile katılımı 

çalışmalarına da yer verilmelidir.   

7-8.Sevgi, Saygı, 

İşbirliği, Sorumluluk, 

Hoşgörü, 

Yardımlaşma, 

Dayanışma, Paylaşma 

12. Özgüven, 

Yardımseverlik 

 

13. Empati, 

Diğerkâmlık 

14. Özgüven, Saygı, 

Empati 

 

22. Aile birliğine 

önem verme, İşbirliği 

 

Tablo 2 incelendiğinde birinci yaklaşımın program temelli, ikinci yaklaşımın öğretmen 

modelliği, üçüncü yaklaşımın ise öğrenci temelli olacak şekilde kategorize edildiği 

görülmektedir. Program temelli yaklaşımda saygı kök değeri parantezinde bireysel farklılıklara 
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saygı, farklılıklara saygı, ayrıca sabır, adalet, demokrasi bilinci, empati değerlerine 

rastlanmaktadır. Öğretmen modelliği ile ilgili temel ilkelerde nezaket, hoşgörü, nezaket, saygı, 

yardımseverlik, güvenilirlik, diğerkâmlık, paylaşımcılık, işbirliği, sorumluluk, sempati, 

merhamet değerleri saptanmıştır. Öğrenci temelli yaklaşımda ise sevgi, saygı, işbirliği, 

sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, özdenetim, diğerkâmlık ve aile 

birliğine önem verme değerlerinin üzerinde durulduğu izlenmiştir. 

2018 yılında belirtilen temel ilkeler 2013’deki programda 16 maddede belirtilen temel 

ilkeler üzerlerinde akademik dil açısından düzeltmeler ve düzenlemeler yapılarak 23 maddeye 

tamamlanmıştır. Yapılan düzeltme ve düzenlemelere 5. maddeyi örnek verebiliriz. 2013 yılında 

“Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak 

tanınmalıdır.” şeklinde yazılan 5. madde 2018 yılında “Her çocuk kursa başladığında 

gözlemlenmeli ve hazırbulunuşluk seviyeleri ile ön bilgileri değerlendirilmelidir.” şeklinde 

düzeltilmiş, çocuğun bildiklerinden başlamalı kısmı 6. madde olarak sunulmuştur. Yine temel 

ilkelerde geçen “4-6 Yaş Grubu din eğitimi sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı 

sağlanmalıdır.” maddesi genişletilerek “Kursta öğrenilen bilgi ve davranışların pekiştirilmesi, 

kalıcılığının sağlanması için aile eğitimi ve aile katılımı çalışmalarına da yer verilmelidir.” 

şeklinde düzenlenmiştir. Eklenen diğer maddeler öğretmenlerin öğretim programını uygularken 

dikkat etmesi gereken bilgileri, kullanacakları eğitim yöntem ve tekniklerini içermektedir. 

Değerler eğitimi açısından 2018 Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) temel 

ilkelerinde bir gelişim ya da değişim söz konusu değildir. 

2. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)nda Geçen Değerler ve 

Eğitim Planındaki İşleyişinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması  

2013 tarihli Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), 05.09.2018 tarihinde 

uygulamaya konulan program ve materyaller, uygulamadaki ilgi, ihtiyaç ve beklentiler 

doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılandırma; programın uygulandığı kurslara 

yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleri, toplantı ve çalıştaylar, Eğitim Hizmetleri Yönetim 

Sistemi (EHYS) üzerinden 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının bütününe yönelik yıllık verilerin 

toplanması ve raporlanması, eğitici eğitimlerinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, anket 

uygulamaları vb. araçlarla Diyanet İşleri Başkanlığınca süreci değerlendirmeye yönelik farklı 

çalışmalar yapılarak oluşturulmuştur (DİB Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), 

2018). Söz konusu çalışmalar sonucu; gelişen ve değişen sosyo-kültürel şartlar da göz önünde 

bulundurularak, mevcut programın konu ve kazanımlar üzerinden programda yer alan 

kazanımlar ve ünite sıralaması, ölçme ve değerlendirme, kursa uyum süreci ve aile katılımı gibi 

hususlarda birim uzmanları ve alan uzmanı akademisyenlerden oluşan komisyon çalışmasıyla  
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Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) güncellenmiştir. 

Güncellenen 2018 programının amaçları, 2013’deki amaçlarla büyük ölçüde aynıdır sadece 

küçük düzeltmeler yapılmıştır. İçerik olarak aynı olup en başa “Türk Milli Eğitiminin genel 

amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların kendi seviyelerinde” ibaresi konulmuştur.   

Söz konusu programlarının karşılaştırılması Tablo 3’de verilmiştir. 

 
Tablo 3: 2013 ve 2018 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programında Geçen Değerler ve Eğitim Şeklinin 

Karşılaştırılması 
  

Program 

İçeriği 
2013 2018 

Haftalar 

1.Kur 

2.Kur 

Sevgi 

Teması 

1. Dönem 
2. Dönem 

Sevgi Teması 

1. 

Düzey 

2. 

Düzey 

3. 

Düzey 

4. 

Düzey 
1. 
Düzey 

2. 
Düzey 

3. 
Düzey 

4. 
Düzey 

Ü
n
iteler v

e D
eğ

erler 

1. Sevgi ve 

Merham

et 

Allah’ı 

Sev.  

Kursa Uyum 

Süreci 

Sorumluluk Allah’ı 

Seviyorum 

Kâinatı 

Seviyorum 

2. Saygı  Peygam. 
Sev. 

Kursa Uyum 
Süreci 

Yardımlaşma Allah’ı 
Seviyorum  

Kâinatı 
Seviyorum 

3. Görev 
ve 
Sorum. 

Dinîmi 
Sev. 

 Dua, Şükür ve 
Özür Dileme 

Yardımlaşma Peygamberim
i Seviyorum 

Dinîmi 
Seviyorum 

4. Adalet Kitabımı 
Sev. 

Dua, Şükür ve 
Özür Dileme 

Sabır Peygamberim
i Seviyorum  

Dinîmi 
Seviyorum 

5. Yardım. 
ve 
Paylaş. 

Kâinatı 
Sev. 

Sevgi ve 
Merhamet    

İyilik Kitabımı 
Seviyorum 

Dinî 
Mekânları 
Seviyorum 

6. Sabır İnsanları 
Sev. 

Saygı İyilik Kitabımı 
Seviyorum 

Dinî 
Mekânları 
Seviyorum 

7. Güvenili
rlik ve 
Doğru. 

Vatanımı 
Sev. 

Saygı Doğruluk ve 
Dürüstlük 

İnsanları 
Seviyorum 

Vatanımı  
Seviyorum 

8. İyilik  Bayramlar
ımızı Sev. 

Sorumluluk Doğruluk ve 
Dürüstlük 

İnsanları 
Seviyorum 

Bayram.  
Seviyorum 

9. Dua, 
Şükür ve 
Özür 
Dileme 

Dinî 
Mekânları
mızı Sev. 

Sorumluluk Adalet   

 

Tablo 3 incelendiğinde 2013 tarihli öğretim programının 2 kur esasına göre hazırlandığı 

görülür. Bu mevcut yetişkin ve yaz okulu Kuran Kursları sistemindeki kurların okul öncesi 

döneminde de aynen uygulandığını gösterir. Son programda ise kur yerine dönem terimi yerini 

alacaktır.  Birinci kurda verilen değerler, kazanımları ve kullanılan öğretim yöntem ve 
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teknikleri incelendiğinde programda değerler, haftalara bölünerek işlenmeye çalışılmıştır. Bu 

değerler sırasıyla Sevgi ve Merhamet, Saygı, Görev ve Sorumluluk, Adalet, Yardımlaşma ve 

Paylaşma, Sabır, Güvenilirlik ve Doğruluk, İyilik ve Dua, Şükür ve Özür Dileme’dir.  

2013 Öğretim Programı 2. kurda verilen değerler, kazanımları ve kullanılan öğretim 

yöntem ve teknikleri incelendiğinde hafta konularının sevgi değeri üzerinden verildiği görülür. 

Dokuz haftanın içeriğine bakıldığında sırasıyla “Allah’ı Seviyorum” başlığında sevgi, 

güvenilirlik, merhamet, minnet değerlerinin; “Peygamberimi Seviyorum” başlığında sevgi, 

güvenilirlik, merhamet, doğruluk, dürüstlük, temizlik, nezaket değerlerinin; “Dinimi 

Seviyorum”  başlığında sevgi, barış, saygı, temizlik, minnet, sabır, yardımlaşma, israf/ 

tutumluluk değerlerinin; “Kitabımı Seviyorum” başlığında kutsal emanete saygı değerinin; 

“Kâinatı Seviyorum” başlığında sorumluluk, sevgi, merhamet, doğal çevreye duyarlılık, 

tutumluluk değerlerinin; “İnsanları Seviyorum” başlığında farklılıklara saygı, kardeşlik, iş 

birliği, aile birliğine önem verme, arkadaşlık, yardımlaşma, arkadaşlık, adalet değerlerinin; 

“Vatanımı Seviyorum” başlığında vatanseverlik, çalışmak, sorumluluk, doğaya karşı duyarlılık, 

sevgi, saygı, tarihi değerlere sahip çıkma değerlerinin; “Bayramlarımızı Seviyorum” başlığında 

milli ve manevî değerlerin; “Dinî Mekânlarımızı Seviyorum” başlığında ise tarihsel ve doğal 

mirasa duyarlı olma değerinin işlendiği izlenir. 

2018 Kur’an Kursları Öğretim Programı(4-6 Yaş Grubu)  yıllık planında 2013’deki 

programa göre farklılıklar bulunmaktadır. Hafta hafta olan program ünitelere yerini bırakırken, 

kazanımlarda da değişimler görülmektedir. 2 kur şeklinde olan 2013 programından farklı olarak 

2018 programında 4 Düzey (Dönem)’e dönüşmüştür. Eğitim ve öğretim yılının birinci 

dönemine tekabül eden bu program “1.Kur” tabirinden farklı olarak 1. ve 2. Düzey (Dönem)’e 

ayrılır. Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine tekabül eden 2013 planının “2. Kur”u ise 

2018’de 3 ve 4. Düzey (Dönem) olarak güncelleştirilmiştir. Bunun sebebi 2019-2020 eğitim ve 

öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine birer ara tatil konulmasıdır. İki dönemlik eğitim ve 

öğretim yılı dört dönem olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

2018 yıllık ders planı incelendiğinde 2013 yıllık ders planından farklı terimlerin ve 

düzenlemelerin yapıldığı dikkat çeker. Ayrıca birer haftada işlenen değerlerin yeni planda 

nadiren bir, genellikle ikişer haftaya yayılarak işlendiği görülür. 2013 yıllık ders planında 

bulunan kazanımlara bakıldığında okul öncesi dönemi gelişim özelliklerine uygun olmayan 

maddelerin bulunduğu görülür. 2018 yıllık ders planında bu kazanımlardaki ifadelerin 

pedagojik formasyona daha uygun, sade ve uygulanabilir boyuta geçtiği izlenir. Haftaların 

kazanımlarında bulunan “… tanımını söyler.”, “…. önemli bir faktör olduğunu söyler.” gibi 

ifadelerin yerini değerine göre farklılaşan “….farkına varır” , “…davranışı bilir” gibi ifadelere 
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bıraktığı görülür. Diğer değişimlere “Vatanımı Seviyorum” ünitesinden örnekler verecek 

olursak “10. İstanbul’un fethi Çanakkale Savaşı gibi tarihî günlerin önemini kavrar.” maddesi 

“7. İstanbul’un Fethi, Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz gibi tarihî olayların önemini kavrar.” 

maddesi olarak hem yer değimi göstermiş hem de ülkede yaşanan önemli olayları kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. Yine aynı bu ünitede geçen “İsraf etmemenin vatana karşı 

görevlerinden biri olduğunu bilir.” şeklinde yer alan 4. maddenin kazanımlardan kaldırıldığı 

izlenir. Burada dikkat çeken ve anlaşılamayan nokta kazanımlardan kaldırılan bu maddenin 

birçok uygulamada verilmesidir. Bu da yapılan değişimin eğitim materyalleriyle uyumlu 

gerçekleşmediği kanaatini oluşturur. 

Değerlerin işleniş sırasında da farklılık görülmektedir. 2013’ün yıllık ders planı “Sevgi 

ve Merhamet” ile başlarken 2018’in yıllık planında ilk iki hafta okula uyum haftası olarak 

değişir. Ladd’in ifadesine göre akranlarıyla eğitim-öğretim yılının başında olumlu ilişkiler 

kuran çocuklarda, okula yönelik kaygılar azalmaktadır (Gülay, Erten. 2011).  Yıllık ders 

planları arasında yapılan bu değişimi bu ifade olumlu yönde teyit etmektedir. Okula uyum 

haftası değerler eğitimi açısından ele alındığında sorumluluk, temizlik ve sağlık değerlerinin 

kazanım olarak yerleştiği görülür.  

Yine bir fark olarak 2013 yılındaki yıllık planda en son haftada olan “Dua, Şükür ve Özür 

Dileme” ünitesi okula uyum haftasından sonra ilk ünite olarak yerleştirildiği izlenir. 2013’deki 

yıllık plandaki değerlere ek olarak adalet değerinin eklendiği görülmektedir. Bu üniteyi takiben, 

Sevgi ve Merhamet, Saygı, Sorumluluk, Yardımlaşma, Sabır, İyilik, Doğruluk ve Dürüstlük, 

Adalet ünitelerinin yer aldığı görülür. Görüldüğü üzere değerlerde isim değişimlerine 

gidilmiştir. 2013 yıllık planında “Güvenilirlik ve Doğruluk” değeri 2018 yıllık planında 

“Doğruluk ve Dürüstlük” olarak güncellenmiştir. Yine “Yardımlaşma ve Paylaşma” değerinde 

de sadeleşmeye gidilmiş ve sadece “Yardımlaşma” değeri işlenmiştir. 

İkinci dönemde yer alan ünitelerin de işleniş sıralarında farklılaşmalar gözlenmektedir. 

2013 yılı eğitim planında 3. ünite olarak görülen “Dinîmi Seviyorum” ünitesi yerini “Kitabımı 

Seviyorum” ünitesine bırakmış ve daha ileri haftalara kaymıştır. Bu şekilde birçok değerin 

işleniş süresinde ve sıralamasında farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. 

Sonuç olarak 2013’deki yıllık plana çeşitli eklemeler ve düzeltmeler yapılarak 

geliştirildiği görülür. Bunun daha iyi irdelenmesi için 2018-2019 Öğretim Yılı 4-6 Yaş Grubu 

Kur’an Kursları Öğretici Kitabı 1-2’nin ilk ve son baskılarının karşılaştırılması gerekmektedir. 
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3. Kur’an Kursları Öğretici Kitaplarının Değerler Eğitimi ve Kullanılan Yöntem 

ve Teknikleri Açısından İncelenmesi ve Karşılaştırılması  

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları 4-6 yaş grubu eğitiminde 2013 yılında çıkarılan 

Eğitici Kitabı 1 ve 2, her yıl düzenlemelerle en son 2018 yılında basılmış ve kurslarda 

kullanılmıştır. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları öğretim programlarındaki değişimler eğitimlerde 

kullanılan kitaplara da yansımıştır. Eğitimde materyal olarak kullanılan bu kitaplar Kur’an 

Kurslarına Diyanet İşleri Başkanlığınca ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 4-6 Yaş Kur’an 

Kursları Eğitici Kitabı 1-2, 2013 ve 2018 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretici Kitaplarında 

değerler eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler Tablo 4’de sunulmuştur.  

Tablo 4. 2013 ve 2018 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretici Kitaplarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması 

 

Değer Eğitiminde 

Kullanılan 

Yöntem/teknik 

1. Kitap 2. Kitap 

2013 2018 
 2013 

Proje 

(Aile Katılımı) 

Değer Ağacı Değer Ağacı Damlaya 

Damlaya Göl 

Olur 

Damlaya 

Damlaya Göl 

Olur 

Performans 

Ödevi 

(Aile Katılımı) 

10 tane 9 tane 10 tane 9 tane 

Drama 22 23 41 25 

Oyun 12 20 15 14 – 4 kukla 

Uygulamalı 

Eğitim 

16 14 6 7 

 

Tablo 4 incelendiğinde her iki kitapta da her üniteye bir aile katılımı performans ödevinin 

bulunduğu görülür. Ayrıca kitaplarda yer alan her ünite kazanımının farklı sembollerle 

eklendiği genellikle aile katılımı şeklinde değerlendirilen bir proje ödevi bulunmaktadır. Proje 

ödevinin adı 1.kitapta “Değer Ağacı”, 2. kitapta ise “Damlaya Damlaya Göl Olur”dur. Bu 

şekilde somut olan kavramların somut olarak öğrencilerin görmesi ve anlaması sağlanmaya 

çalışılmıştır. 1. Kitap performans ödevleri Dua Yıldızları, Sevgi Çiçeği, Camii Maketi, Geri 

Dönüşüm Kutum, Yardımlaşma Kumbarası, Sabır Mikrofonu, İyilik Halkası, Doğruluk Treni, 

Güneş Panosu’dur. 2. Kitap performans ödevleri Allah’ı Seviyorum Çünkü Peygamberimizin 

Sözlerini Öğreniyorum, Kitabımı Tanıyorum, Sevgi Çemberi, Doğayı Seviyorum, 

Kirletmiyorum (Çevreyi Temiz Tutalım, Dünyayı Koruyalım ), Minik Şairlerden Şiir Kitabı, 



11 
 

Camilerimizi Tanıyorum, Vatanım İçin Çalışıyorum, Bayramlaşma Kandil Albümü’dür. Geçen 

yıllar arasında bu uygulamalarda bir değişime gidilmemiştir. 

Aile katılımı çalışmaları, ev ile okul arasındaki koordinasyonu sağlayarak çocukların 

gelişimlerinde ve eğitimlerinde birlikte hareket etmeyi, bu süreci desteklemeyi amaçlayan 

etkinliklerdir. Aile katılımı çalışmalarının çocuğunun eğitimsel ve gelişimsel anlamda 

desteklenmesine, ailelerin çocuklarının eğitimi konusunda daha bilinçli ve etkin olabilmelerine, 

öğretmenlerin mesleki doyum ve verimlilik anlamında gelişimlerine ve ayrıca programın daha 

etkili uygulanmasına önemli katkılar sağladığı söylenebilir (Çamlıbel Çakmak, 2010). Bu 

noktada kitaplarda yer alan bu aile katılımlarının olumlu çalışmalar olduğu söylenebilir. Okul-

Çevre İlişkisi noktasında ise kısıtlı bir alanı kapsar. Kitaplar incelendiğinde aile katılımları 

haricinde okul- çevre ilişkisini destekleyecek başka bir çalışma ile karşılaşılmamaktadır. Eğitim 

sisteminin en zorlu kollarından biri; okulda değerlerin öğretilmesinden elde edilen kazanımların 

okul dışında aile, medya, sosyal çevre, akran grupları gibi unsurlar tarafından desteklenmesinin 

sağlanabilmesidir. Okulda değerlerin verimli bir şekilde öğretilmesi ve temsil edilebilmesi için 

okul dışındaki paydaşlar tarafından da dikkate alınması ve işbirliğine geçilmesi gerekir. 

Okulun, paydaşlarla işbirliğini geliştirecek süreçleri tanımlaması ve uygulamaya yönelik 

perspektifinin olması önemlidir (Zengin ve Çelik, 2019). Bu bağlamda Diyanet işleri 

başkanlığına bağlı Kur’an Kursları 4-6 yaş grubu eğitim kitaplarında herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır.  

Tablo 4 incelenmeye devam edildiğinde 2013 tarihli Öğretici Kitabı 1’deki 20 etkinliğin 

2018 Öğretici Kitabı 1’den çıkarıldığı, 11 etkinliğin adı ve içeriğinde küçük değişiklikler 

yapıldığı görülmektedir. 2013 tarihli Öğretici Kitabı 1 içerisinde toplam 22 drama, 12 oyun, 8 

sanat etkinliği, 39 hikâye, 13 Hz. Muhammed’in hayatından seçilmiş kısa anlatımlı olay; 2018 

tarihli Öğretici Kitabı 2 içerisinde toplam 23 drama, 20 oyun ve 10 sanat etkinliği (tespih, kılıf 

yapımı gibi), 25 hikâye, 12 tanesi Hz. Muhammed’in hayatından seçilmiş kısa anlatımlı olay 

bulunmaktadır. 2013 tarihli Öğretici Kitabı 2’de ise 93 etkinliğin, 2018 yılındaki Öğretici Kitabı 

2’den çıkarıldığı, 8 etkinliğin isim ve içeriğinde küçük değişiklikler yapıldığı görülmektedir. 

Yine 2013 tarihli Öğretici Kitabı 2 içerisinde toplam 41 drama, 15 oyun ve 8 etkinlik (tespih, 

kılıf yapımı gibi), 45 hikâyenin 3’ü Hz. Muhammed’in hayatından seçilmiş olayın; 2018 

yılındaki Öğretici Kitabı 2 içerisinde ise toplam 25 drama, 14 oyun, 4 kukla, 19 sanat etkinliği 

ve 25 hikâyenin bulunduğu görülmektedir. 

Bu rakamlar Eğitici Kitabı 2’de 1’den daha fazla değişim ve revizyon yapıldığını 

göstermektedir. Bunun sebebi Kitap 2’nin iman esasları ve din bilgisine daha çok hitap etmesi 



12 
 

ve 4-6 yaş çocuğunun gelişimine uygun olmayan etkinliklerin çıkarılmasıyla alakalı olduğu 

düşünülebilir.  

Amerika Birleşik Devletleri “Ulusal Sanat Vakfı” okul öncesi dönemi sanat alanlarını 

“müzik, şarkı, dans; drama ve tiyatro, görsel sanatlar ve el sanatları” olarak belirlenmiştir (Yöre, 

2020: 46). Diyanet İşleri Başkanlığının okul öncesi için oluşturduğu Eğitici Kitapları 

incelendiğinde drama ve tiyatro,  ritimli sözlere sıklıkla rastlanmaktadır. Kitaplar 

incelendiğinde pek çok kazanım için şiirler ve ritimli sözlerin hazırlandığı görülmüştür. Bu 

şarkı,  şiir ve ritimli sözler değerler eğitimine uyarlanmış gözükmektedir. Ritim çalışmalarının 

bilgiyi öğrenme, hatırlama ve işleme becerilerinin gelişmesinde güçlü bir bilişsel zemin 

sağladığı bilinmektedir (Özkale, 2010).  

İlk baskı kitapta bulunan 41 dramanın kalite adına süzgeçten geçirilerek elendiği ve son 

baskıda 25’e düştüğü gözlenmektedir. Bu düşüşün uygulamadan gelen geri bildirimlerin ve 

akademisyenlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Dramalarda çoğunlukla kartondan yapılan 

resim veya kuklalar kullanılmakta,  pek çoğunda sinektik tekniğinde kişisel analoji kullanılarak 

cansız varlıklar canlandırılmaktadır. Sinektiğin merkezinde bulunan metafor ve analojiler, 

bilinmeyen problem durumlarını daha bildik hâle getirerek uygun çözümlerin üretilmesine 

imkan tanır (Öztuna Kaplan ve Ercan, 2011). Değerler eğitiminin verimli bir şekilde 

işlenmesine ve çocuğun gelişimine katkıda bulunan bu teknik kitaplarda rüzgâr, defter, otobüs, 

çöp tenekesi gibi cansız varlıkların insan niteliklerine sahip varlıklarmış gibi uyarlanarak 

dramalaştırılmış, yaş döneminin gelişim özellikleri ile uyumlu hâle getirilmeye çalışılmıştır. 

Görsel ve el sanatları kısmında ise ilk baskıda birkaç basit etkinlik dışında fazla çalışma 

izlenmemekle birlikte son baskıda 18 sanat çalışması varken son baskıda bu sayının toplam 29 

sanat çalışmasına yükseldiği gözlemlenmektedir. Kitaplardaki sanat çalışmalarına bakıldığında 

kolaj, sınırlı boyama, resim yapma, artık materyal çalışmaları olarak ortaya çıkar.  

Hikâyelerde de isimlendirme hatalarının yapıldığı, didaktik metinlerin seçildiği örneklerle 

karşılaşılır. “Öğretmenin Adaleti Hikâyesi” anlatım, soru-cevap olarak verilmesine rağmen 

tipik bir örnek olay incelemesidir. “Abdullah’ın Sabrı Hikayesi” de benzer bir havadadır. 

Didaktik bir dil kullanılmış, sezdirme, duyguya girme ve sabrı hissetme konusunda çocuğa her 

hangi bir duyuşsal eğitim vermemektedir. “Elif’in Malzemeleri Hikâyesi” olumlu örneklerden 

bir tanesidir. İçinde tekerlemeler bulunan bir hikâye içine çocuğu çekerek içselleştirmesini, 

eyleminin sonuçlarını hissetmesini sağladığı görülür. Görselli bir çalışmadır. Görselli 

hikâyelerde genel olarak dikkat çeken sıkıntı görsellerin az ve küçük olmasıdır. Eğitimcinin ve 

öğrencinin kullanıma uygun tasarlanmamış oldukları dikkat çeker. Bu hikâyede karşımıza çıkan 
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bir olumsuzluk ise kazanımlarda hikâyede vurgu yapılan israf ile ilgili hiçbir ifadenin yer 

almamasıdır. 

Bütünleyici tekniği barındıran güzel bir örnek “Güller Çiçek Açtı”dır. Soru-cevap tekniği 

ile başlayıp oyun ve boyama çalışmasıyla devam eder. Değerlendirme sorularıyla etkinlik 

tamamlanır. Bu şekilde “Peygamber Sevgisi” konusunda farkındalık ve konunun pekişme 

sağlanmış olur.  

Eğitici Kitaplarından çıkarılan çalışmalara örnek olarak “Bazen otuz bazen yirmi dokuz” 

(2013 tarihli Öğretici Kitabı 2, s.134)  oyunu verilebilir. Burada manevî değerlerimizden olan 

Ramazan ayının bazen 29 bazen 30 gün çektiğine dair rivayet edilen hadisin, ritim tutarak 

öğretilmeye çalışıldığı görülür. Bu bilginin yaş seviyesine oldukça ayrıntı olduğu düşünülerek 

2018 tarihli Eğitici Kitabı 2’de çıkarıldığı düşünülmektedir. 

Ayrıca, daha önce akademik makalelerde yanlışlığı ifade edilen ancak kaldırılmayan 

çalışmalar da mevcuttur. Öğretici Kitabı 2’de bulunan “Dur ve Dinle Oyunu” buna örnek teşkil 

eder.  “Kur’an okunurken saygıyla dinlediğini söyler” kazanımı ile ilgili olarak hazırlanan bu 

oyun okul öncesi etkinliklerinde sıkça kullanılan sandalye kapmaca oyununun din ve değerler 

eğitimine uyarlanmış şeklidir. Kur’an okunmaya başlayınca sandalyeler kapılır ve sessiz bir 

şekilde dinleme başlar. Oyun gereği, bir oyuncu ayakta kalacak, oyunun dışına çıkacaktır ve bu 

şekilde Kur’an’ı dinlemede saygısız davranan kişi durumuna istemsiz bir şekilde dinlememiş 

olacaktır. İstemsiz bir davranışın Kur’an’a saygısızlık olarak değerlendirilmesi hoş 

olmayacaktır. Okul öncesi eğitimde kullanılmakla birlikte hem kişilik hem de dinî değerlerin 

gelişimi açısından bazı sıkıntıları doğurabileceğini düşünülmüş ve belirtilmiştir. Buna gerekçe 

olarak Erikson’un psiko sosyal gelişim kuramına göre girişimciliğe karşılık suçluluk dönemi 

içinde olmaları gösterilmiştir. Oyunda, saygı davranışı olarak Kur’an okunurken oturup 

dinlemesi gerektiği öğretilirken istemsiz bir şekilde geride kalarak sandalyeye oturamayan 

çocukların bu başarısızlığı Kur’an’a saygısızlık olarak değerlendirilmesinin çocukta oluşacak 

suçluluk duygusunun sadece bir başarısızlık olarak değil aynı zamanda günah işlemiş 

olabileceği düşüncesini de beraberinde getirebileceği savunulmuştur.  Bu durumun sağlıksız bir 

kişilik algısı ve dinî gelişime neden olabileceğine dikkat çekilmiştir (Tosun, Çopaloğlu, 2015). 

Ancak bu etkinlik değiştirilmeden kitaplarda muhafaza edilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığına ait 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları eğitim materyalleri 

incelendiğinde dikkat çeken ve çok önemli bir konu çocuklardaki gelişim özelliklerinin aydan 

aya farklılık göstermesinin göz önünde bulundurulmadığıdır. Her ne kadar isim olarak 4-6 yaş 

grubu diye hizmet verilse de kazanımlar dâhil eğitim materyallerinde bu yaş gruplarının gelişim 

özelliklerine göre ayrı ayrı eğitim müfredatına ulaşılmamaktadır. Kitaplar incelendiğinde daha 
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çok 5 ve 6 yaş grubuna uygun etkinliklerin yer aldığı görülür. 4 yaş gelişimine hitap eden 

çalışmalar yer almazken, 5 yaş gelişimine uygun kısıtlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır.  

Sonuç ve Tartışma  

2013 yılında ilk defa oluşturulan Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’nun 

kısa zamanda oluşturulmasının etkisiyle özellikle kazanımlarında pedagojik formasyona uygun 

olmayan ifadelerin bulunduğu belirlenmiştir. Değerler eğitimi açısından zengin başlıklar 

bulunan programda her haftaya bir ana değer verilmiş ve diğer değerlerle harmanlanarak 

konular işlenmeye çalışılmıştır. Birinci kurdaki “Dinî Bilgiler 1” içindeki üniteler: “sevgi ve 

merhamet”, “saygı”, “görev ve sorumluluk”, “adalet”, “yardımlaşma ve paylaşma”, “sabır”, 

“güvenilirlik ve doğruluk”, “iyilik, dua şükür ve özür dileme”dir. 

İkinci kurdaki eğitim programında yer alan “çocukların kendi seviyelerinde sevgi, saygı, 

yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dinînin temel değerlerini 

insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmeleri yanında, dinimizin temel 

kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i ses ve şekil olarak kendi seviyelerinde tanımaları 

hedeflenmektedir.” ibaresinden de anlaşılacağı üzere dinî bilgiler ve değerler iç içe geçirilerek 

işlenmiştir. İkinci kur “Dinî Bilgiler 2” içindeki üniteler “sevgi” ana teması üzerinden: “Allah’ı 

Seviyorum”, “Peygamberimi Seviyorum”, “ Dinîmi Seviyorum”, “Kitabımı Seviyorum”, 

“Kâinatı Seviyorum”, “İnsanları Seviyorum”, “Vatanımı Seviyorum”, “ Bayramlarımızı 

Seviyorum” başlıklarında ve çeşitli değerlere temas ederek işlenmeye çalışılmıştır. MEB Talim 

ve Terbiye Kurulunun 2017 yılında yayınladığı “Müfredatta Yenileme ve Değişiklik 

Çalışmalarımız Üzerine...” basın toplantısı bildirisinde belirtilen kök değerler ve değerlerle 

ilişkili tutum ve davranışların hemen hemen hepsi bu programın içinde bulunmaktadır. Talim 

Terbiye Kurulunun 2017’de yenilenen müfredatlarda değerler ve değerlerle ilişkili tutum ve 

davranışlar tablosu Ek 1.’de sunulmuştur (Talim Terbiye Kurulu Basın Bildirisi. 2017). 

Diyanet İşleri Başkanlığınca oluşturulan Kur’an Kursları Öğretim Programının (4-6 Yaş 

Grubu) geliştirildiği zamandan günümüze gelen süreçte uygulandığı kurslara yönelik izleme ve 

değerlendirme faaliyetleri, toplantı ve çalıştaylar, Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi (EHYS) 

üzerinden 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının bütününe yönelik yıllık verilerin toplanması ve 

raporlanması, eğitici eğitimlerinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, anket uygulamaları vb. 

araçlar ve süreci değerlendirmeye yönelik farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu veriler ışığında birim 

uzmanları ve alan uzmanı akademisyenlerden oluşan komisyon çalışmasıyla 2018 yılında 

Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) olarak revize edilmiştir. Bu öğretim 

programının kazanımlardaki ifadelerin pedagojik formasyona daha uygun, sade ve 

uygulanabilir boyuta geçtiği, ayrıca ünite değerlerinin en az bir, genellikle iki, en fazla üç hafta 
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olarak işlendiği, kur teriminden dönem terimine geçildiği görülmüştür. 2019-2020 Eğitim ve 

öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine birer ara tatil konulmasından dolayı iki dönemlik 

eğitim ve öğretim yılı dört dönem olarak uygulanmaya başlanmış ve bu da Kur’an Kursları 

Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’na dört düzey (dönem) olarak yansımıştır. 2013 yılındaki 

programdaki değerler 2018 yılındaki eğitim planına küçük değişiklikler ve yer kaymaları ile 

geçmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş Kur’an Kursu Öğretim Programı ve 

Planında her ünitede ana değerin yanında diğer değerlerin tekrarlı bir şekilde işlenmesi değerin 

çocukta daha iyi pekişmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir. 2013’den 2018’e yapılan 

değişim ve geliştirmeler incelendiğinde büyük emek ve gayret gösterildiği apaçık ortadadır. 

Okul öncesine daha uygun ve uygulanabilir değerler eğitimi planına ulaşıldığı ancak her yaş 

gelişiminin göz önünde bulundurulmadığı, bu gelişim özelliklerine göre kazanım, açıklama ve 

materyal oluşturulmadığı görülmüştür. Aynı zamanda 21.yüzyıl öğrencilerinin özelliklerine 

hitap etmede yetersiz kaldığı söylenebilir. 

Okul öncesi eğitimi programında gelişim alanlarındaki kazanımlarda; sosyal-duygusal, 

bilişsel, psikomotor, öz bakım ve dil becerileri çocuğun içinde bulunduğu aylık dönemlere göre 

farklılıklar göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş Kur’an Kursu 

çalışmalarında çocuğun içinde bulunduğu aylık gelişimine uygun ayrı ayrı yapılmış kazanım, 

açıklamalar ve materyaller bulunmamaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmada en büyük eksiklik 

eğitime alınan tüm öğrencilerin aynı yaş grubunda olduğu düşüncesiyle hareket edilmiş 

olduğunun tespitidir. Ayrıca program ve planlarda daha çok sosyal-duygusal, bilişsel ve dil 

becerilerine yönelik kazanımlar olduğu görülmüş, psikomotor ve öz bakım becerilerini 

destekleyen kazanım ve etkinliklere rastlanmamıştır. 4-6 yaş geniş bir gelişim dilimini temsil 

eder, bu noktada 36-48 aylık, 48-60 aylık ve 60-72 aylık gelişim özelliklerine göre sosyal-

duygusal, bilişsel, psikomotor, öz bakım ve dil becerilerine ait kazanım, açıklamalar ve 

materyaller üretilmesinin sağlıklı ve verimli bir eğitim için gerekliliği muhakkaktır. 

Hız ve haz çağı olan 21. yüzyıl bireylerinin; meydana gelen değişimlere uyum sağlaması, 

tepki vermesi, teknolojiyi yakalayabilmeleri, hızla üretilen bilgi yığınları arasında bilgiyi 

seçerek, analiz ederek ve değerlendirerek elde etmeleri, elde ettikleri bilgiyi günlük 

hayatlarında kullanabilmeleri ve ürüne dönüştürebilmeleri için temel becerilerinin yanı sıra üst 

düzey beceri ve yeterliliklere sahip olması gereken bu beceri ve yeterlilikler 21. yüzyıl 

becerileri olarak adlandırılmaktadır (Tuğluk, Özkan, 2019). Alanda yapılan öğretmenlerin 21. 

yüzyıl öğrencilerinin öğretmenler tarafından tanımlanması çalışmasında 21. yüzyıl öğrenci 

özelliklerini dört ana tema ve on alt tema altında toplamışlardır. Bu özellikler kişisel beceriler 

başlığı altında bilişsel, içsel/öz ve sosyal; araştırma ve bilgi edinme becerileri adı altında 
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araştırma, öğrenme ve bilgiyi edinme; yaratıcılık, yenilik ve kariyer becerileri adı altında 

kariyer ve yenilik; teknoloji becerileri adı altında kullanım ve yaygınlaştırmadır (Günüç, 

Odabaşı ve Kuzu, 2013). Günümüzde iş dünyası ve siyasi liderler, okullardan öğrencilerin "21. 

yüzyıl becerileri" olarak anılan problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve öz-

yönetim gibi becerilerini geliştirmelerini istemekte olmasına rağmen MEB 2013 tarihli Okul 

Öncesi Programının kazanım göstergelerinin dahi bu bakımından yetersiz olduğu 

görülmektedir (Tuğluk, Özkan, 2019). Dindar ve aktif bir nesil yetiştirebilmek için Diyanet 

İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş grubuna yönelik çalışmalarda bu özellikler göz önüne alınarak 

kazanım ve MEB’in göstergelere karşılık gelen açıklamalarının belirlenmesi ve bu doğrultuda 

materyaller üretilmesi alanda daha verimli eğitim ve öğretim sağlanabilmesi için gerekli 

görülmektedir. 

4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarında değerlerin istenilen düzeyde kazandırılabilmesi 

açısından değer merkezli okul kültürünün alt boyutlarını dikkate alarak alanda hizmet veren 

mevcut kursların değerlendirilmesi ve bu sonuca göre çözüm ve öneriler geliştirmesi 

gerekmektedir. Değer merkezli okul kültürünün alt boyutlarını değerler eğitimini izleme ve 

değerlendirme, okul çevre işbirliği, değerlere dayalı vizyon-stratejik planlama, öğretmen 

modelliği, okul yönetimi-öğretmen işbirliği ve personelin mesleki gelişimi olarak 

isimlendirilmektedir (Zengin, Çelik, 2019). Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş grubu 

Kur’an Kursu amaç ve temel ilkeleri incelendiğinde geliştirilmek şartıyla Değerlere Dayalı 

Vizyon-Stratejik Planlama, Öğretmen Modelliği, Mesleki Gelişim alanlarında ağırlıklı olmak 

üzere, Okul Yönetimi-Öğretmenlerin İşbirliği, Değerler Eğitimini İzleme ve Değerlendirme 

noktalarında olumlu adımların olduğu söylenebilir. Okul-Çevre İlişkisi noktasında ise yeterli 

veriye ulaşılamamıştır.  

Kur’an Kursları 4-6 yaş eğitiminde 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında çıkarılan Öğretici 

Kitabı 1-2, her yıl düzenlemelerle en son 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında basılmış ve 

alanda kullanılan Öğretici Kitabı 1-2 incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Her iki kitapta da her 

üniteye bir aile katılımı performans ödevi ve her kitaba da üniteden üniteye değişen 

kazanımların farklı sembollerle eklendiği bir proje ödevi bulunmaktadır. Bu iki çalışma aynı 

zamanda aile katılımı olarak da kullanılmaktadır. Proje ödevinin adı birinci kitapta ‘Değer 

Ağacı’, ikinci kitapta ise ‘Damlaya Damlaya Göl Olur’dur. Bu şekilde soyut olan kavramları 

somut olarak öğrencilerin görmesi ve anlaması sağlanmaya çalışılmıştır. Geçen yıllar arasında 

bu uygularda bir değişime gidilmemiştir.  

Yukarıda ayrıntılı açıklandığı gibi Eğitici Kitabı 2’de 1’den daha fazla değişim ve 

revizyon yapıldığını göstermektedir. Bunun sebebi Kitap 2’nin iman esasları ve din bilgisine 
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daha çok hitap etmesi ve çocuğun gelişimine göre ağır olan etkinliklerin çıkarılmasıyla alakalı 

olduğu düşünülebilir. 

Etkinlikler çocuğun bulunduğu dönem gelişim özellikleri ile kısıtlı olarak uyumlu olduğu 

gözükmektedir. Bunun sebebi farklı aylık gelişimlere göre farklı çalışmaların olmamasıdır. 

Yöntem ve tekniklerin adlandırılmasında yer yer yanlışlıklar yapıldığı da dikkat çekmektedir. 

Bu noktada düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. 2013 ve 2018 yıllarındaki kitaplar 

arasındaki önemli bir fark ise haftaya sıkıştırılan etkinliklerin 2 haftaya yayılması, eğitimin 

daha rahatlatıldığının, baştaki konuları yerleştirme ve yetiştirme tedirginliğinden kurtulunmuş 

olmasıdır. Bazı etkinliklerin birkaç tekniğin birleşmesiyle oluşturulduğu ve değerin yerleşmesi 

için sürecin göz önünde bulundurulduğu dikkati çekmektedir. Rousseau’nun yaşayarak, 

deneyerek ve keşfederek öğrenmeyi öngören eğitim felsefesi ve bu felsefeden etkilenmiş 

alternatif ve bütüncül eğitim görüşlerini ahlak ve değerler eğitiminde pratik örneklerle 

sunmanın eğitim ve öğretimin başarısını yükselteceği düşünülmektedir (Tüfenkçi, Çetin 2017). 

Yapılan araştırma sonucunda öğretim programının kazanım, hikâyeler ve etkinlikler 

bağlamında genellikle değerler eğitimi kuramlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Mevcut kitap materyalleri sanat çalışmaları bakımından incelendiğinde yeterli çeşitliliğin 

olmadığı görülmektedir. Sanat çalışması olarak genelde kolaj, sınırlı boyama, resim yapma, 

artık materyal çalışmaları, materyal geliştirme örnekleri ile karşılaşılmaktadır. Geleneksel 

sanatlardan ve çocuğun estetik gelişimini destekleyecek çalışmalara rastlanamamaktadır. 

Hazırlanan öğretim programları, planları ve materyallerinin disiplinler arası bir işbirliği 

ile geliştirildiğine ait bir bilgiye ulaşılamamakla birlikte, kısmen bunun gerçekleştiği 

söylenebilir.  

Tüm bu sonuçlar ve tartışmalar eşiğinde aşağıdaki öneriler yapılabilir: 

1. Kazanım, Gösterge ve Materyallerinin Gelişim Özellikleri ve Becerilere Göre 

Geliştirilmesi: 4-6 yaş geniş bir gelişim dilimini temsil eder, bu noktada 36-48 aylık, 48-60 

aylık ve 60-72 aylık gelişim özelliklerine göre sosyal-duygusal, bilişsel, psikomotor, öz bakım 

ve dil becerilerine ait kazanım, göstergeler ve materyallerin en hızlı şekilde üretilmesi ve 

uygulamaya geçilmesinin eğitim kalitesi, alandaki mevcut sorunların çözümü için zaruri olduğu 

düşünülmekte ve önerilmektedir. 21. yüzyıl öğrenci özelliklerini olan kişisel beceriler, 

araştırma ve bilgi edinme becerileri, yaratıcılık, yenilik ve kariyer becerileri alanlarında da 

çalışmaların başlatılması aktif dindar nesil hayaline ulaşmak için önemli bir adım olacağı 

öngörülmektedir. 

2. Disiplinler Arası Yaklaşımın Benimsenmesi: Disiplinler arası yaklaşım, belirli bir 

kavram, konu ya da problemin farklı disiplinler tarafından değerlendirilmesini ve sonra bu 
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değerlendirmelerin birleştirilerek bir bütün hâline getirilmesini bilinçli bir biçimde sağlayan 

program anlayışına dayanmaktadır. Konu alanlarına özgü yöntem, dil, bilgi ve becerileri 

öğrenmek, geliştirmek, o konu alanında daha etkili düşünebilme ve araştırma yapabilme, 

çözümler üretebilme açısından büyük önem taşır (Yıldırım, 1996). Bu amaçla 4-6 Yaş Grubu 

Kur’an Kursları öğretim programı, eğitim planı ve öğretim materyalleri geliştirilirken 

disiplinler arası yaklaşımla hareket edilmesi önerilir. Pedagojik formasyon ve rehberlik 

birimleri, eğitim fakültesi değerler eğitimi, ilahiyat fakültesi din eğitimi, eğitim fakültesi okul 

öncesi ve edebiyat fakültesi çocuk edebiyatı, güzel sanatlar fakültesi uzmanlarının bir araya 

gelerek alandan gelen geribildirimler eşliğinde öğretim programı ve eğitim planı 

hazırlanmasının olumlu ve verimli bir sonuç vereceği ön görülmektedir. 

Örneğin; din, değerler eğitimi, sanat ve çocuk edebiyatı eğitimcileri disiplinler arası 

yaklaşımda materyal oluşturabilirler. Siyer eğitimi, değerler eğitimi, sanat eğitimi ile 

bütünleştirilerek Peygamberimizin Doğumu ile sevgi, sütanneye veriliş ile paylaşma, 

Peygamberimizin gençliği ile adalet, evliliği ile doğruluk, dürüstlük değerleri… vs. 

geliştirilebilir. 

“Peygamberimizin Evliliği” konusunda örnek verecek olursak, masal anlatma tekniği ile 

konu anlatımı, «Adaletli Kervan» boyama ve artık materyal sanat çalışması, «El Emin 

Madalyası» yaşayarak öğrenme etkinliği ile birkaç gün süren bir eğitim ve materyal çalışması 

planlanabilir.  Öğrenciler çocuk edebiyatı ve PDR uzmanları onayıyla geliştirilmiş masal 

anlatma tekniği ile anlatılan olayın içine girmesi, interaktif bir şekilde katılarak 

Peygamberimizin develeri, nasıl adaletle ve dürüst bir şekilde getirip götürdüğü, ticaret yaptığı 

anlatılır. Sonrasında Resim 1 dağıtılarak çocukların şekerleri ve sonradan kullanabilecekleri 

artık materyalleri adaletli bir şekilde develere dağıtmaları (Büyük deveye büyük, küçük deveye 

küçük şeker ya da artık materyal yüklemek gibi) ve resmi renklendirmeleri istenir.   

 



19 
 

Resim 1 

 

Resim 2 

Öğrencilerden tamamladıkları resimleri eve götürüp getirmeleri ancak Peygamberimiz 

gibi yükleri korumaları istenir. Şekerleri yemeden, artık materyalleri kullanmadan geri 

getirdiklerinde Resim 2’deki madalyaya sahip olacakları söylenir.  

Bu etkinlik sonucu büyük, küçük, orta kavramları, Peygamberimizin örnek ahlakı ve 

dürüstlüğün, doğru davranmanın insana vereceği his deneyimlenmiş, konu pekiştirilerek 

işlenmiş olur.  

Bir başka örnek olarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin disiplinlerini bir araya 

getiren STEM eğitimi verilebilir. STEM eğitimi etkili ve kaliteli öğrenmeyi sağlayan, günlük 

yaşamla ilgili deneyimler sağlayan, alt düzey, ekonomik ve üst düzey düşünmeyi içeren bir 

yaklaşımdır. 21. yüzyılın yedi temel becerisi olarak belirlenen teknik, bilgi yönetimi, iletişim, 

işbirliği, yaratıcılık, kritik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişiminde STEM 

eğitiminin etkili olduğu görülmüştür (Yıldırım ve Altun, 2015). Güler yüzle selamlaşma 

konusunda Resim 3’de okul öncesine uygun bir STEM çalışması sunulmuştur. Bu çalışma ile 

nasıl tebessümle selam veren bir el yapabiliriz sorusu STEM çalışmasıyla gerçekleştirilmiş 

olur. Bu çalışmayı herkesin görmesi ve tebessümle selam vermesi için neler yapılabilir, üzerine 

söyleşiler ile çalışmalar tamamlanabilir. 

 

Resim 3 
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3. Sanat Çalışmalarının Geliştirilmesi ve Çeşitlenmesi: Özgün, hayal gücünü 

kullanabilen, farklı yollar keşfeden, üreten bir nesil için sanat çalışmaları eğitim sisteminin 

olmazsa olmazıdır. Sanat eğitiminin en temel amaçlarını keşfetme, etkin katılım, yaratıcılık ve 

ürün oluşturmak oluşturmaktadır. Sanat eğitimi programı; estetik algı ve karar verme, yaratıcı 

ifade ve kültürel özelliklerin tanıtılmasına yönelik amaçlar içermelidir (Artut, 2013). Erken 

çocukluk yıllarında bütüncül gelişmeyi desteklemesi açısından sanatın programla 

bütünleştirilmesi önerilmektedir (Çelebi Öncü, 2019).  

Bunun için Geleneksel Türk-İslam Sanatlarından ebru, tezhip, taş baskı gibi bir çok 

sanatsal etkinlik yapılmasının, öğrencilerin yaptığı bu eserlerden sergiler düzenlenmesinin, 

müze, galeri, tarihî mekan gezilerinin müfredatın içine alınmasının çocukların sanatsal 

zekalarının gelişiminde önemli rol oynayacağı öngörülmektedir. Gerçekleştirilecek eleştiri 

uygulamaları ile tanınmış sanatçılar ve eserleri üzerinde tartışmaları, ardından da çocukların 

kendi çalışmalarını oluşturmaları sağlanabilir. Bu şekilde sanatçının bakış açısını ve hatta 

yansıtmak istediği duygusunu anlayabilir, eleştirel düşünme için fırsat sağlar ve kişisel yargının 

en sonda belirtilmesi sayesinde sadece kişisel yargı ile değil çeşitli detayları inceleyip bütünü 

değerlendirmesi gerektiği ile ilgili mesajlar verir (Çelebi Öncü, 2019). Tüm bu veriler değerler 

eğitimi açısından sanat eleştirisi uygulamalarının önemli kazanımlar sağlayacağını düşündürür. 

Değer eğitiminde sanat çalışmalarına örnek olarak “Tezhiple Süslen Şekillen” çalışması 

verebilir. Bu çalışmalarda tarihi eserlerimizde var olan tezhip ya da geleneksel sanat motifleri 

çocuğa bir değerler eğitimi öyküsü içerisinde verilir. Çocuk bu hikâye ile motif arasında bağ 

kurar, yönergelerle sanat çalışmasını gerçekleştirir ve kendi son olarak motifini oluşturur. 

Yüzyıllardır bu motifin hangi tarihi eserde yaşadığı hakkında bilgi sahibi olur. Resim 1’de bu 

çalışmalardan birinin örneği sunulmuştur. Resim 4’deki örnekte “Yaprak arkadaşlar 

toplanmışlar. Hepsi aynı yerde durmuşlar. Sonra sırt sırta verip büyüyünce ne olmak 

istediklerini söylemişler. Hepsi büyümüş, ilerlemiş, çok güzel yerlere gelmişler ama birbirlerini 

hiç bırakmamışlar. Sonra ne mi olmuş? Resme baksana. Yaprakları birbirine bağlayan kalpleri 

görebiliyor musun? Haydi, şimdi oluşan bu kalpli hatai çiçeğini boyama vakti.” şeklinde bir 

hikaye ve yönerge örgüsü oluşturulmuştur. Klasik sanat müziklerinden parçalar eşliğinde hatai 

çiçeği boyanmış ve kendi çiçeği oluşturulmuştur. Motifin olduğu tarihî eserlerden örnekler 

gösterilmiştir. 

 

Resim 4 

4. 21. Yüzyıl Teknolojisinin Eğitim Sistemine Entegre Edilmesi: Gelecekte okul 

öncesi eğitim programlarında ve okullarında teknolojinin öğrenme etkinliklerinde kullanılacağı 

görülmektedir. Ancak bunun etkili ve verimi kullanıldığından emin olabilmek için, 

öğretmenlerin iyi eğitilmiş olmaları ve desteklenmeleri gerekmektedir (Sayan, 2016). Bu 

noktada 4-6 yaş dönemi Kur’an Kurslarında kullanılan kitap materyal ve etkinliklerinin; video, 

animasyon, bilgisayar oyunu şeklinde verilmesi önemli bir eksikliği giderecektir. Eğitimciler 

denetiminde bilinç bir şekilde uygulanan bu uygulama teknoloji, medya okuryazarlığı ve 

yönetimi konusunda da çocukların gelişimine pozitif noktada katkı sağlayacaktır. Bu konuda 
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Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı «Harfler Köyü» çizgi filmi önemli bir adım olmakla 

beraber, 4-6 yaş dönemi Kur’an Kurslarında uygulanan cüzlerden farklı işleyişte olması ve 

temas ettiği değerler açısından eğitim programı ile bağlantılı olmaması, üzerinde çalışılması 

gerektiği gerçeğini gözler önüne sermektedir. Ayrıca bu çalışmaların sadece izlemeye yönelik 

değil çocuğun da aktif olarak içine katılabileceği bilgisayar oyunları hâline getirilmesi değerler 

eğitiminin yaşantısal noktaya taşınması açısından olumlu etkiler sağlayacaktır. 

5. Scamper Yönteminin Kullanımı: Scamper belirli bir nesneye veya olaya yönelik 

farklı düşünme şekillerinden oluşan bir seri olarak ya da bu nesne veya duruma yöneltilen 

sorularla ulaşılan düşünme yöntemi olarak açıklanabilir. Resim, fotoğraf, öykü, masal ya da 

şiirlerde kullanılabilir. Çocukların düşüncelerini geliştirip keşif yapmaları konusunda 

cesaretlendirir ve imkân tanır. İçinde geçen sorular, çocukların yaratıcılıklarını ve kendi 

görüşlerini geliştirmeleri için gerekli pratikleri yapma imkanı sağlar (Yiğitalp, 2014). Scamper 

tekniği “Her fikir, var olan başka bir fikirden doğar.” felsefesi ile çalışır. Yerine koyma, 

birleştirme, uyarlama, değiştirme (küçültme- büyültme, diğerinin yerine koyma, yok etme) 

çıkarma gibi bölümlerden oluşan bu teknik ile 4-6 yaş dönemindeki çocuklara problem çözme, 

farklı açılardan bakabilme, hayal gücünü kullanabilme becerilerinin kazanılmasında etkilidir. 

4-6 yaş dönemi Kur’an Kurslarında değerler eğitimi etkinliklerinde scamper yönteminin 

kullanılmasının farkındalığı yüksek bireyler yetiştirme imkânı doğuracaktır.  

Scamper yöntemine örnek olarak aşağıdaki örnekler verilebilir: 

* Sular kesilmiş, abdest alıp temizlenmemiz lazım, şimdi ne yapacağız? Aşağıya resmini çiz. 

* Resimde ne görüyorsun? Eyvah atılan top komşunun camını kırdı, ne yapalım? Haydi, söyle. 

* Bu el nereye yardım ediyor, uzatıp nereye gittiğini çizebilir misin? 

6. Ek Kaynak Üretimi: Alanda çalışan öğreticiler görüşleri üzerine yapılan 

araştırmalarda eski müfredata göre 2018 yılında önemli ve iyi yönde değişiklikler olmasına 

rağmen hâlâ çocukların gelişim dönemine uygun olmayan konular olduğu, etkinliklerin ve ders 

materyallerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir (Genç, 2019). Bu noktada Diyanet İşleri 

Başkanlığı TDV yayınlarından “Tahin Pekmez” setini piyasaya sürmüştür. “Tahin Pekmez” 

setinin alanda oluşturduğu kolaylık ise Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programı kazanımlarıyla 

uyumlu, öğrencilerin gelişim özelliklerini destekleyen, çoklu zeka kuramına göre, öğrencinin 

duyu organlarını aktif olarak kullanabileceği (3 boyutlu, sesli, dokunuşlu vs.) eğitim 

materyallerinin sadece bir yaş dönemine göre dahi olsa verilmesidir. Bu gibi çalışmaların tüm 

yaş gruplarına göre çeşitlenmesi, arttırılması ve bunun mevcutta verilen kitaplar gibi ücretsiz 

olarak dağıtılması sağlanabilir. Bu alandaki doğru ve kurumun ilkelerine uygun materyal 

ihtiyacını karşılarken maddi geliri düşük olan ilçe Kur’an Kurslarının eğitimlerine imkân ve 

kalite sağlayacaktır. 

7. Sosyal Nitelikli Eğitsel Elektronik İçerik Ağının Kurulması:  Millî Eğitim 

Bakanlığı'nın tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı “EBA” gibi 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da bir ağın kurulması, alanda aktif çalışan kurumların 

materyal temininde, üretimi denetlenmiş ve onaylanmış alternatif materyallere ulaşmada, 

mevcut eğitimler için veri tabanı sağlaması, kontrolü ve uzaktan eğitim imkânı sağlaması 

açısından önemli bir ihtiyacı giderecektir. Bu ağla birlikte alandaki sıkıntıların açılmasında 

denetimli ve kaliteli bir ortam sağlanmasında büyük bir adım atılacağı öngörülmektedir. 

8. Değer Merkezli Okul Kültürü Ölçümleri:  4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarında 

değerler eğitiminin kaliteli bir şekilde sağlanması ve kurulması için belirli aralıklarla Değer 

Merkezli Okul Kültürü Ölçümleri yapılması uygun olacaktır. Bu şekilde 4-6 Yaş Grubu Kur’an 

Kursları öğretim programı ve eğitim planında değer merkezli okul kültürü oluşturulabilmesi 

için gerekli bilgilere, yapılan ve çıkarılan program, planların kurumlarda ne kadar hayat 
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bulduğu ölçülerek tespit edilebilir. Değer merkezli okul kültürünün alt boyutlarını değerler 

eğitimini izleme ve değerlendirme, okul çevre işbirliği, değerlere dayalı vizyon-stratejik 

planlama, öğretmen modelliği, okul yönetimi-öğretmen işbirliği ve personelin mesleki gelişimi 

kontrollü ve bilinçli bir şekilde sürdürülebilir. Çalışmaların daha net ve sağlıklı revizelerin 

gerçekleşmesi için 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarına Değer Merkezli Okul Kültürü Ölçeğinin 

uygulanmasının anlamlı olacağı düşünülmektedir. 
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Ek 1. Talim Terbiye Kurulunun 2017’deYenilenen Müfredatlarda Değerler ve Değerlerle 

İlişkili Tutum ve Davranışlar Tablosu 

Değerler  Değerlerle İlişkili Bazı Tutum ve Davranışlar  

Adalet   Adil olma, eşit davranma, paylaşma…  

Dürüstlük   Açık ve anlaşılır olma, doğru sözlü olma, güvenilir 

olma, sözünde durma… 

Öz denetim  Davranışlarını kontrol etme, davranışlarının 

sorumluluğunu üstlenme, öz güven sahibi olma, 

gerektiğinde özür dileme… 

Sabır    Azimli olma, tahammül etme, beklemeyi bilme…  

Saygı   Alçakgönüllü olma, başkalarına kendine 

davranılmasını istediği şekilde davranma, diğer 

insanların kişiliklerine değer verme, muhatabının 

konumunu, özelliklerini ve durumunu gözetme…  

Sevgi   Aile birliğine önem verme, fedakârlık yapma, 

güven duyma, merhametli olma, vefalı olma…  

Sorumluluk   Kendine, çevresine, vatanına, ailesine karşı 

sorumlu olma; sözünde durma, tutarlı ve güvenilir 

olma, davranışlarının sonuçlarını üstlenme… 

Vatanseverlik   Vatanseverlik çalışkan olma, dayanışma, kurallara 

ve kanunlara uyma, sadık olma, tarihsel ve doğal 

mirasa duyarlı olma, toplumu önemseme…  

Yardımseverlik   Yardımseverlik cömert olma, iş birliği yapma, 

merhametli olma, misafirperver olma, paylaşma…  


