
. T.C. v.
ISTANBUL VALILIGI

iı ıııtıftülüğü

sayı : 60928694- 774-0ü .01_ / a Üİ4S
Koıru : Tashih-i Huruf Hizmet İçi

Eğitiıır Kursu 2 6 -09- ffi17

llgi : Haseki Abdurrahman Gi.irses Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 25/(J9lzafl tarihli ve
178857 537 -77 4.a|.0l - 1 14 sayılı yazısı.

Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve ınüezzin-kayırıı unvanlarında görevli
personelin; bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telatliız
hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygm, güzel bir eda ile okumaları sağlaıııak
nıaksadıyla İlimiz geııelinde görev yapan personele yönelik Haseki Abdurrahman Gürses
Eğitim Merkezinde 6 ay süreli "Tashih-i Huruf Hizmet İçi Eğitim Kur§u" açılacağı ve 25
erkek, 25 kadın kursiyeriıı mülakat yolrıyla alınacağı, sınav safahatının da Haseki Abdurrahınan
Gürses Eğitim Merkezi Müdürliiğüniin www.istanbulegitim.diy4net.gov.tı, adresindeır aynca
ilaır edileceği ilgi yazı ile bildirilmektedir.

Söz konusu kıırsla ilgi yazı ve slnav ilanı ektedir.
Srııav ilanında belirtilen şartlara uyan ilçeniz personeline imza karşılığı duyurulmasınr,

ıırüıacaat eden kadın ve erkelç görevlilerin listeleri ilandaki çize:lgeye göre ayrı ayrı
doldurtılarak iliıniz Miiftülüğilnün İstanbul.egitimhiz@diyanet.gov.tr e-posta adresine 11 Ekim
20l7 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bildirilmesini rica ederim.

Ek: İlgl yazr ve eki (3 sayfa)

Dağıtlm:
39 İlçe Kaylnakaınlığına (Müftültlk)

Abdurrahman BİNBIR
Vali a.

]tt Mtittti Yardımclsl

Fctva Yokıışu Sk. No:36 ].1460 Fatih / ISTANBUL Bilgi içiıı : isnıail ÇARDAK
]'elefiıı: (0212)51223 20 Faks: (021,2)5123252 Eğitiııı Uzmanı
e-Posta : isıanbuı,egitinıIıiz@diyaııet.gov.tr Eıekıronik Ağ; istanbul@diyanet gtıv,tr Teletbı No

l3ayraııı SEYMAN
V. FI.I(. i.

(02 ı2) 5 l 2 23 20/l38-ı45

.Q.ç$/, .. . . . KAYMAKAMLIĞInIA
(Ilçe Müttülüğti)
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Haseki Abdurrahrnan Gürses egltİ, Merkezi Müdürlüğü
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\ıg, : ıı -oı,20].7 tarihti ve 7 3 584642-77 4.0 |3 ı -E. t244o sayılı ! üıı
Kur'aıı kurŞı öğeticisi, imam-hatip ve mtbzzin-kayyım unvanlannda görcvli persone1in;

bilgi ve bÇcerilerini geliŞtimıek, Kı.ıf'aıı-ı Kerin tilavetind€ göriilen telaffiız hatalannı giduırıe\kııdan-ı keriınt usullıne uygtıiu glürel bir eda ite okumalannı sığaıaak ıııalışadıyla istanbulgeıelinde g6rev YaDaiı Personele yönelik Eğfurn Merkezinizde 6 ıy ıüı.uli Tışhih_i HunıfHizmcJ İÇİ Eğitİm Kur§u" duzenlenınesi ve belirlenecck takyiın çeryevasinde tihn iş veişlemlerin Eğıtim Merkezimizce yiırtltiılmesi ilgi yazıileuygun gönıInıirşflh,
Söz konusu kursa katılacak kursiyerter ü-#rrria;;!ıına" xuı,an irr., öğretlclsi, imamHatİP ve Müeııin KaYYırn olarak görev yapan lstekliler arasından mülakat|a seçllecektir. BusebePle hazırlanan sınav itanı illŞiheve Eğitim rtıerıezıİızıİ ınternet siteslnde yayınlanmıştır.Sınav ilanının ilgilllere duyurulması ve belirlenen takvim çerçevesinde müracaatlannkabulü ile Kadın ve Erkek istekliler için ayrı ayrı oluşturulacak listelerin Eğitım Me*ezimizeulaştırılması hususunu arz ederim

Eğitim Md

:ffJı::[rJi.J:İ.:iİj:H**"r9*:b, ryi;;ıh i;t""d;,ıT.ı.f,]iııo; tdiia§Eb iocıiiFax (o2ı2ı ss, E8 48 E-Poşta: haseki.e3ıtı,ııeıutyanet4or.fi;'ölİ"^[l"T'''ffiİllTİİ,H
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oiyaıı eT ış ı-Iiıİ' gAşKAiı ua ı
Haıeki Abdurrııhmın GOııeş Eğlfm tterk§zl Urdüıtllğü

rısııltıJ HuRUF ırlzııer lçleölrlu KuRsUı.lA xuRslvenseçlulsıırıvDuyuRusu

Kuı'an kurŞu öğrcticisi, imam-haüp vc m0czin-kayyım unvantarında görBvtl penonelin; bilgi va beeıilerini gallşürmdı,

Kuian-ı Karim lllavetinde gÖrülen leıafrEhatahnnıgideımek, Kuı'an_ı Kerim,i ueulürıe uygun, güzal !İreda lls okunıalannı

sağlamak maksad'Yla Fhsekl Abdurıahmın Günıçs Eğlünı llllıı*ezlnde 6 ay cürGll Tashih{ Huruf Hlzmet t$ Eğıüm

kunu" düzenlenecekllr.

Söz konusu kurŞa m0lakat u§ul0Yle 25 kadın ve 25 erkek kuısiyer alınacak, müracaadar glındıldan sonra §ınav safahatı

aynca dunırulacaklır,

I-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

§on başvıJru tarİhi itibariyle ({0 Etılm t0l7|:
a, lŞtanbul I eeııetlnde Kuı'an kursu öğrclElsl, imarn- hatlpfmğezzin- kayym unvanlaııncla kadrolu olard< fiilen ça|ışryor
olmak,

b. 06 lGsım 2017 taıihinden itlbaren 6 ay sürcylo askerliklc ilişlğibulunmamak,

c. Memuriyette adaylığı kaHıılılmış olmatı,

d. Başkanlıkça d0zenlenen ıJzun §ğreli lhtlşre kurıu kurgiytıl olmama[

a- Kurs süreslnce Yurtdlşı, hac, umre vb. sebepleıle kursa ara verıne durumurıda olrtıamak.

ıl. B^şVURU, §lNAv lşı-eıuı_enlve olĞEn HuşUsı_AR

A. BAŞWRU:

Adaytır;

10 Ekım 2017 §alı günü mesai bitimlne kadar, kursa kalılrnak Lrtediklarini belirtİr ditekçalerini bığh bulunduldarı llge
müfiülüğüne verecaklerdlr. llçe Mİlİüllüklerl adayların dilckgeterini incelayerak, pıkarıda bcllrtlgn şarüan hııiz

Personelin lbto§lnİ aŞağıdaki brma uygun hazırlayarak en g9ç 1,1 Eklm 2017 çaçamba güng mesat biümina lçadar

lıtınuuı lı utnıııogone ulaştıracaktır. tlçalerden gelen ıı§telcrin ll Müfltlloğünce tevhlt odılınosiyle kadın ve eıkek btek|lıar
için ayrı ayrı oluşfurubn sınarra e§as aday lhteleıi €n g.ç 13 Etlm 20ı7 ıanhind€ Ost )razı ğşlığlııde Eğiüm Merkezimize
ulaştırılacaktır,

B. slNAV lşı_euı.rnl:

a. Eğİtlm Merkğz|mlzce bglirlenen sınav tarİhterl r,ııww.istanbuleoiiİn,dlvanetoov.tr adresinden ilan 9dıl€cal$r.

b- Adaylar sınam gelirken; T.C- kimllk no'§unun yar aldığı bebelarinl (n0fus cuzdanı. pa§aporl, ehliııet ııb.) yanlarlrıda

bulunduracaklardı r.

c. sınavda mttldıat usul0yıg adayların kuı"an-ı kerlmi yitz0ne w ezter okuma becarisi, llm|hal bilgisi ve dinı muslki

kabilıyeti öıflııereh 100 tam puan tızaıinden değerlerıdiıme yapılacaktır.

d, Sınavda 70 vg fuerl Puan alan adaylar arasırıdan kadın ıre erkek göreüiler için ayfl ayn olrnak ü:ere puan §ırssıne göre

ilk 25 Personel kursa alınacaktır. Kuıta katılrnaya hak kaıınmacına rağrncn herhangl blr sebeple kursa gelemeyecek

adayların y€rlng yedeı( lıEıede İbn editanlerden sırısı galen çağırılacaıd,r.
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c. olĞen HusU§LAR:

a, GerÇeğa ıYl«ın beYarıda buturıduğu teşil cd-ıbn adayların öaşvuru ıre §ınevlan ççersb saylacak, kursa katıinış
olmaları ha|inde kurıla ilişikbri keoileek ye hddannda ya§aı işlem baglaUlacaktır.

b. Sınav Y9 sonuÇhn ile llgili Eğiüm tler|tglınlzln lntgınst gltgglndeıı hnııv.btanbıJeqlüQı.djyaTetoovJiI} yapılan

lüm duyurular toblıgeı §ayılacakır. Adayla, aynca lebıagat yapılmayacaıtır.

c, Bu ilandakl Şrdar, sadece bu sınav vğ §,narıa bağlı lşlemleıle ilgil'xlir- Bundan sonraki sınavbr lgn mıidesĞp tğşkil

etmeyeceklir.

d. }fuıga katlan Kuı'ın Kuııu Ögmuclltrlnin progrıınhn öğlodon ıonıa barıeyıGıi, gürerı ıııhılllııdılıl ılınıhrdan
mueflyst ıöz ltonırıu oımıyecıt(, lmam Hatip yE Moezzln kayyımlar İunıun dıvam ettlğ! günlerüe ğla ve ltdndl

namıdanndıld gör€vlerirıden rıı.ıaf tu{ulacaktır,

e. Kurıiyaılcr kurs tüıÇsince Yurtdışı, }İıc vo Umre ghi gorevıer lçin ulşle bulunmayacaklardır.

f. Tashlİı-l huruf kuıEunun, ilk üÇ aYlık döneıni eonuırda anı 3ın9v yapı|acak, bu sınavda başarısn olan|arın kursla il§iklert

kesilecaktir.

lv. ıLEIışıil;

Teleion2 a272588 70 0o

Fax (Belgegeçır}3 0212 588 88 /l8

llgllilera duyurulur.

TASHIH-I HuRUF KuRsu sıNAVt ADAY ı-lsrrsi

T.c. KlMLtK No


