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BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠ SUNUġU 

24.04.2017 tarihinde kurulan Bingöl Üniversitesi Kıraat Ġlmi Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, 

2021 yılında amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüĢtür. Merkezimiz ana hedefi Kur'an metninin özgün 

yapısını ses ve yazı düzeyinde koruma amacı taĢıyan Kıraat Ġlmi alanında vücut bulmuĢ ilmi birikimin daha iyi 

anlaĢılmasını sağlamak ve Kur'an'ın özgün ses özelliğinin muhafazasına katkı sunacak faaliyetlerde 

bulunmaktır. Bu vesileyle Merkezimizin eğitim boyutundaki ana hedef kitlesi yönetmeliğinin 6. maddesinde de 

belirtildiği üzere konuyla ilgili paydaĢ kamu kurum ve kuruluĢları ile bunların ilgili personelleridir. Dolayısıyla 
başta üniversitemiz öğrencileri olmak üzere Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda alanımızla 
ilgili hizmet veren personeller merkezimizde eğitim almaktadırlar.

Kıraat Ġlmi Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi müdürü ve müdür yardımcısı, iki akademik 
personel, bir idari personel ve bir sürekli iĢçisi ile 2021 yılında da amaçlarımızı gerçekleĢtirmek için 

çalıĢmalarımızı sürdürmekteyiz.

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporumuzu bilgilerinize arz ederim. 

Öğr. Gör. İsmail KAYA 

  Merkez Müdürü 



 

I- GENEL BĠLGĠLER

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Kıraat Ġlmi eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine istinaden 24.04.2017 

tarih ve 30047 sayılı resmi gazetede yönetmeliği ilan edilerek kurulmuĢtur.  

Merkezin eğitim boyutundaki ana hedef kitlesi, yönetmeliğinin 6. maddesinde de belirtildiği üzere 

konuyla ilgili paydaĢ kamu kurum ve kuruluĢları ile bunların ilgili personelleridir. Dolayısıyla, Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı’nda hizmet veren Ġmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi gibi personel ve Milli 

Eğitim Bakanlığı’nda hizmet veren Ġmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Meslek Dersleri öğretmenleri ile Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenleri kursiyerimiz olarak Merkezimizde eğitim almaktadırlar. Program 

müsait olduğu takdirde, üniversitemiz öğrencileri ve personeline yönelik eğitimler planlanmaktadır. 

Amaçları 

Kıraat ilmi ile ilgili eğitim, öğretim ve araĢtırma programları düzenlemek, 

Üniversitenin, kıraat alanında faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslararası kuruluĢlar 

ile olan iĢbirliğinin geliĢtirilmesine katkıda bulunmak. 

Faaliyet Alanı 

Kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kiĢilere yönelik kıraat ilmi ile ilgili alanlarda ulusal 

ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler, 

Kıraat alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalıĢmaları takip eder, 

Kıraat alanıyla ilgili bilimsel yayınlarda bulunur veya yapılacak yayınlara akademik destek 

verir, 

Kıraat alanında faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kuruluĢlar ile iĢbirliği içinde 

bulunur ve onların faaliyetlerine akademik katkı sağlar. 



Stratejik Hedefler 

Hedef-1: Kıraat Ġlmi Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü kendi bünyesinde 

AĢere-i Takrib eğitimi verecek Öğretim Elemanlarını yetiĢtirmeyi hedeflemektedir.  

Hedef-2: Merkezimiz tarafından yıl içerisinde Ödüllü Kuran-ı Kerim yarıĢması, Ezanı Güzel 

Okuma YarıĢması ve Hutbe YarıĢması düzenlemeyi planlamaktadır 

Hedef-3: Kıraat Ġlmi Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü olarak Bingöl Ġlini 

temsilen Türkiye Güzel Kuran Okuma, Ezan Okuma, Hutbe yarıĢmalarına katılacak olan öğrencileri 

yarıĢmalara hazırlamayı planlamaktadır. 

Hedef-4:Merkezimizin ihtiyacı olan Kıraat ilmi ile ilgili eserler temin edilerek bir Kütüphane 

oluĢturulması planlamaktadır. 

Hedef-5: Kıraat Ġlmi Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü olarak 2020 yılında 

Kıraat ilmi ile ilgili Uluslararası sempozyum düzenlemeyi planlamaktadır. Bunun için Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı ile ortak bir çalıĢmayı planlamaktadır. 

Hedef-6: Eğitim Programı Organize Etmek; Yurt içinde ve yurt dıĢındaki benzer kuruluĢları 

inceleyerek eğitim, seminer ve sertifika programlan hazırlamak 

Hedef-7: Üniversitemiz ile paydaĢ kamu ve özel kurumlar arasında eğitim ve araĢtırma, 

geliĢtirme çalıĢmalarını organize etmek, yürütmek, desteklemek. Ġlgili kuruluĢlara önerilerde 

bulunmak ve danıĢmanlık hizmetleri vermeyi hedeflemektedir.  

Hedef-8: Bir ileriki aĢama olarak da bölgedeki diğer illerin ilgili kurumlarla protokoller yapılması 

ve il dıĢından gelecek kursiyerlere de eğitimler gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır. Bunun için yatılı 

konaklama bölümünün tamamlanması gerekmektedir.  

TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER

 Tüm faaliyetlerin saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayıĢı ile yerine getirilmesinin sağlanması, 

karar alma ve uygulamada çalıĢan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesidir. 

ÇalıĢanların takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve özendirmenin arttırılacağı imkânlar 

oluĢturulmasının yanında;

 Ġnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi

 Hizmet vermede din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet,  yaĢ, bedensel engel ve benzeri özellikler

nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması

 Kurallara bağlı olmak

 Sorumluluk bilinci

 Kaynakları etkin ve verimli Ģekilde kullanmak,

 Hesap verebilirlik

 Etik değerlere bağlı olmak

 BaĢarıyı özendirmek ve önemsemek,

 Görev bilinci

 Saygılı olmak

 ÇalıĢkanlık



Akademik Personel 

Merkezimizde akademik personel kadrosu bulunmamaktadır. Rektörlüğümüz tarafından görevlendirilen

akademik ve eğitimci personel dağılımı tabloda gösterildiği gibidir.  

Sıra 

No 
Adı Soyadı Unvanı Görevi 

1 İsmail KAYA Öğr. Gör. Merkez Müdürü 

2 İbrahim HIZIROĞLU Arş. Gör. Müdür Yard. 

3 Melek MOLLAİBRAHİMOĞLU Öğr. Gör. Eğitimci 

4 Abdullatif ÇETİN Arş. Gör. Eğitimci 

  Sunulan Hizmetler 

Merkezimiz bünyesinde Üniversitemiz öğrencilerine yönelik Temel Kur'an Eğitimi, Hafızlık, Hafızlığa 
Hazırlık, Hafızlık Pekiştirme, Tashih-i Hurûf, Kıraat-ı Aşere kursları düzenlenmektedir. Bu programlarla ilgili 
detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

AMAÇ VE HEDEFLER

Merkezimiz, Üniversitemizin eğitim verdiği ve araĢtırma yaptığı alanlarda ön lisans, lisans ve 

lisansüstü akademik programlar dıĢında; Bingöl Üniversitesi öğrencilerine, MEB Öğretmenlerine, 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Ġmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Kur’an Kursu öğreticilerine Tashih-i  Huruf 

eğitimi, AĢere-i Takrib eğitimi, Tasavvuf Musikisi eğitimi ve benzeri alanlarda sürekli olarak verilecek 

güncel ve ihtiyaca yönelik eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla üniversitemizin 

ve paydaĢ kamu özel kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliği yaparak  ilimize ve bölgemize bu alanda olan 

eksikleri giderip kursiyerlerin sayılarını artırıp eğitimlerin geliĢimine katkıda bulunmayı 

hedeflenmektedir.  

Bu amaçlar doğrultusunda, toplumumuzda eğitimine talip gençlerimizin ve sürekli toplumla iç içe 

olan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Din Görevlilerine sürekli öğrenme ve öğretmenin bir yaĢam biçimi haline 

getirilmesi için deneyimli kadrosu ile Üniversitemiz öğrencilerine, paydaĢ kurumlara ve kiĢilere, ihtiyaç 

duydukları alanlarda ve kurumsal beklentileri doğrultusunda eğitim ve sertifika programları planlamak, 

bu alanda projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar 

düzenlemek ve bu tür etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak. 



 

   Merkezimiz Tarafından Sunulan Eğitim Hizmetleri 

Sıra 
No 

Eğitimin Adı Düzenlendiği 
Tarihler 

Eğitim Verilen Kurum Eğitim 
Verilen 
Grup 
Sayısı 

Katılımcı 
Sayısı 
(Bay) 

Katılımcı 
Sayısı 
(Bayan) 

1 Temel Kur’an Eğitimi 2021 Yaz 
Dönemi 

Bingöl Üniversitesine öğrencilerine yönelik olan bu program 2021 Yaz 
döneminde altı haftalık olarak düzenlenmiştir. 

2 - 20 

2 Temel Kur’an Eğitimi 2021-2022 Bingöl Üniversitesine öğrencilerine yönelik olan bu program 15 Kasım 
itibarıyla başlamıştır. 

8 40 40 

3 Hafızlığa Hazırlık 
Kursu 

2021-2022 Bingöl Üniversitesine öğrencilerine yönelik olan bu program 15 Kasım 
itibarıyla başlamıştır. 

1 - 21 

4 Hafızlık 2021-2022 Bingöl Üniversitesine öğrencilerine yönelik olan bu program 15 Kasım 
itibarıyla başlamıştır. 

2 15 25 

5 Hafızlık Pekiştirme 2021-2022 Bingöl Üniversitesine öğrencilerine yönelik olan bu program 15 Kasım 
itibarıyla başlamıştır. 

2 5 5 

6 Tashih-i Hurûf 2021-2022 Bingöl Üniversitesine öğrencilerine yönelik olan bu program 15 Kasım 
itibarıyla başlamıştır. 

1 12 - 

7 Kıraat-ı Aşere 2019-2021 Bingöl Üniversitesine öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı personeline yönelik düzenlenen bu program 2019 Ekim itibarıyla 
başlamış olup halen devam etmektedir. 

2 8 2 

 Merkezimizde eğitim verilmeye baĢladığı günden bugüne, münferit müracaatlarla birlikte toplam 500 civarında kursiyer ve öğrenciye ders

verilmiĢ ve verilmeye devam edilmektedir.

 2021 Bingöl Kardeşlik Yılı programlar serisi kapsamında Prof. Dr. Kerim BULADI'nın sunumuyla Haziran 2021'de "Kıraat İlminin Önemi,
Doğuşu ve Gelişimi" konulu online konferans düzenlenmiştir.


