
 

-- YAZ KUR'AN KURSLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR -- 

 

- 2016 Yılı Yaz Kur'an Kursları; 

 

- 20 Haziran 2016 Pazartesi günü başlıyor. 

- Öğrencilerden sadece dağıtılan Yaz Kur'an Kursuna Kayıt Dilekçesi (Ek-8) alınacak başka 

evrak istenmeyecek. Bu dilekçe eksiksiz doldurulmuş olacak ve Cami/K.Kursunda muhafaza 

edilecek. 

- Her dönem veya tüm dönemlere katılan ve başarıyla tamamlayan öğrencilere Katılım Belgesi 

verilecek. 

- Yoklama ve Ders Defteri ile Katılım Belgesi yayınevinden alınacak. 

- Dinimi Öğreniyorum, Etkinlik Kitabı, Tecvidli Kur'an-ı Kerim Elif Bası ve Kur'an-ı Kerim 

öğrencilere ücretsiz dağıtılacak. Kitaplar öğrenci sayısına ve beyana göre Helvacı 

K.Kursundan imza karşılığında alınacak. 

- Tüm personel Yaz Kur'an Kursunu açacak, öğrenci sayısı 15’ e ulaşmayanlarda kursa gelen 

öğrenciyi okutacak ve 1 öğrencide olsa EHYS’ye kaydedecek. 

- Öğretici ihtiyacı olanlar ile kadrosunun bulunduğu yerde Yaz Kursu açmayıp farklı yerde 

görev almak isteyenler 23 Hazirana kadar dilekçe verecek. 

- Dersler 9:30 – 12:30 saatleri arasında yapılacak 

-  Dersleri öğleden sonra yapmak isteyenler 23 Hazirana kadar (13:30 – 16:30) bunu belirtir 

dilekçe verecek. 

- Sportif faaliyetlerle alakalı olarak Gençlik Spor Müdürlüğüyle iletişim için H.İbrahim 

TOKMAK görevlendirilmiştir. Faaliyet yapmak isteyenler irtibat kuracak. 

 

EHYS 

- Öğreticiler ilk önce Yaz Kur'an Kursu İşlemleri/Öğretici ve Kursiyer İşlemleri menüsünde 

bulunan Yeni Kayıt butonu ile Sınıf Oluşturma işlemini yapacak, sonrasında öğrenci girişlerini 

yapıp onaya gönderecek. 

- Kadrosunun olduğu yerde Yaz Kursu açanlar işlemlerini kendileri, farklı yerde açacakların 

sınıf açma işlemleri Müftülük tarafından, öğrenci kaydetme işlemlerini ise kendileri yapacak. 

- Derse gelen tüm öğrencilerin kaydı yapılacak. Ek ders için 15 öğrenci kaydı yetiyor deyip 

sadece 15 öğrenci değil, derse devam eden tüm öğrenciler kaydedilecek. 

- Ehys öğrenci kaydı 26 Haziran 2016 Pazar günü saat 23:59’a kadar Sınıf Açma, Öğrenci 

kaydetme ve Onaya gönderme işlemleri tamamlanacak. Bu tarihe kadar giriş yapanlar 20 

Hazirandan itibaren, bu tarihten sonra giriş yapanlar 15 öğrenci kaydettiği andan itibaren ek 

ders ücretleri başlayacak. 

- Yaz kursu öğrenci girişleri her dönem başında tekrar yapılacak. 

- Tahakkuk (Ek Ders) bilgileri de EHYS’ye girilecek. Girmeyenlere ödeme yapılamayacak. 

- Tahakkuk giriş tarihleri Kadrolular için her ayın Son günü ile devam eden ayın ilk 2 günü, 

Geçici öğreticilerde ise o ayın 14-15 ve 16 sı olmak üzere toplam 3 gün saat 23:59’a kadar EHYS 

ye girilmesi gerekmektedir. 
- Yaz kursları ile ilgili dokümanlar ayrıca Müftülüğümüz web sayfası Dokümanlar kısmından 

da alınabilir. 


