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DAGITIIVI YERLERiNE

Bagkanh$rmrzca, cami igi ve cami drgrnda gergeklegtirilen dini, sosyal, kiill0rel toplantr

ve etkinliklerde ihtiyag duyulan musiki formlaflnr yerine getirebilme kapasite ve kabiliyetine

sahip, bu doorultuda grup olugturma ve ekip galtgmast yapabilen, toplum huzurunda bir taktm

dini merasimleri icra ve idare edebilme cesaret ve girigkenlioi olan personeli yetigtirmek

amaclyla, erkek gorevliler arasrndan m0lakat yoluyla segilecekler igin Ankara'da 6 ay si]reli

"Dini Musiki Kursu" d i.l ze n le n e ce ktir.

KURSA ALINACAK PERSONELDE ARANAN gARTLAR

a) 4 yrllrk diniyiksekdorenim mezunu olmak,

b) Vaiz, Kur'an kursu o0reticisi, imam-hatip, mtiezzin kayyrm kadrolannda kadrolu

olarak fiilen gallgryor olmak,
c) 01 Ekim 2019 tarihinden itibaren 6 ay srlreyle askerlikle iligkisi bulunmamak (Bedelli

askerlik dahil),
d) Kurs suresince yurtdrgr, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

e) Kur'an-r Kerim'i usuliine uygun ve dLizgtin okumak (Tashih-i Huruf Kursu'nu bitirmig

olmak tercih sebebidir.),

Q Eda-seda itibariyle ileri dirzeyde dini musiki kabiliyeti olmak,
g) Memuriyette adayllot kaldtrtlmrg veya 01 Ekim 2019 tarihine kadar kaldlrtlacak

olmak,
g) 01 Ekim 2019 tarihi itibariyle 40 yagrnt doldurmamri olmak,

h) Daha once aynt kursa kattlmamlg olmak.

Yukanda belirtilen gartlan tagtyan gorevlilerin mahallinde katrlacaot mtrlakata dair

duyurular ile srnav komisyonunun tespiti ve mijlakat il MtiftiilLiklerince yapllacaktrr. Bu

iglemler 30 Eyliil 2019 larihine kadar tamamlanacaklrr'

il Mtiftul0klerince seqilecek gorevliler, Bagkanlrkga olugturulacak komisyon larafrndan

ikinci bir srnava labi tutulacak, bagarrh olmalarr halinde Ankara Rrfat borekgi Egitim

Merkezinde 21 Ekim 2019 tarihinde kursa ahnacaklardrr. Baganlr olan kursiyerlere ayrlca

tebligat yaptlmayacakttr. Kurs bitiminde bagarrlr olanlar Egitim Merkezlerinde ve mahallinde

dL]zenlenen hizmet igi egitim kurslarrnda dini musiki alanrnda rehber ogretici olarak

gOrevlendirilebilecektir.
Bagkanllkga yaprlacak srnav igin ilinize ayrrlan kontenJan ek listede belirtilmigtir.

ilinizce gergeklegtirilecek kursiyer segiminde, ilinize ayrllan kontenjan mikiarlna ve

yuka da belirtilen gartlara uyulmaslna azami dikkat gosterilerek m[jlakatln yapllmasl ve

kazanan isimlerin Bagkanllk Merkezinde yaprlacak ikinci bir stnava altnmak tizere 01 Ekim

2019 mesai bitimine kadar DiBBYS (EHYS)'de agrlan "Dini Musiki Kursu" baglrkl bol6me

girilmesi gerekmektedir. Ba$kanlrk Merkezinde yaprlacak ikinci stnava kaltlacaklarln stnav
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gtinleri EQitim Hizmetleri Genel Mtid0r[igtiniin Web sitesinin duyurular b6[imrinde
yayrnlanacaktrr.

Bilgilerini ve geregini rica ederim.
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