
TALİM VE TASHİH-İ HURÛF KURSU
Başkanlığımızca,  Kur'an  kursu  ve  cami  hizmetlerini  yürüten  personelin  talim,

tecvit, tashih-i hurûf ve mehâric-i hurûfla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur’an-ı
Kerim’i  usulüne  uygun  güzel  bir  şekilde  okumalarını  sağlamak  amacıyla,  mülakat
yoluyla  seçilecekler  için Müftülüğümüzce  3  ay/12  hafta  süreli  "Talim  ve  Tashih-i
Hurûf Kursu" düzenlenecektir. 

Talim  ve  Tashih-i  Hurûf  Kursları,  Dini  Yüksek  İhtisas/Eğitim  Merkezlerinde
düzenlenen Hüsn-i Tilavet ve Aşere kursları için tercih sebebi sayılacaktır. 

A. KURSİYER SEÇİMİNDE ARANAN ŞARTLAR
1) İlimiz merkezinde (belde ve köylerde görev yapanlar hariç), imam hatip, müezzin

kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi (Hafızlık eğitimindeki Kur'an Kursu öğreticileri
hariç), unvanlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak fiilen çalışıyor olmak, 

2) Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak, 4/B sözleşmeli statüde çalışanlar için ise,
4/B Sözleşmeli Personel Mesleğe Hazırlık Eğitimini almış olmak, 

3) Kursu başarı ile bitirmesi halinde Hüsn-i Tilavet ve Aşere kurslarını okuyabilecek
kabiliyeti haiz olmak, 

4) Kurs  süresince  yurt  dışı,  askerlik  vb.  sebeplerle  kursa  ara  verme durumunda
olmamak, 

5) Uzun süreli hizmet içi eğitim kursiyeri olmamak, 
6) Tashih-i huruf ve aşere takrib mezunu olmamak.

SINAV DUYURUSU VE KURSİYER SEÇİMİ
A) Kurs 3 Ocak-01 Nisan 2022 tarihleri arasında ikinci dönem olarak açılacaktır.
B) Kurs için 20 erkek, 20 kadın kursiyer eğitime alınacaktır. Eğitimler il merkezinde

müftülüğümüzce belirlenecek mekanlarda yapılacaktır.  
C) Kurs için kursiyer seçim sınavına 10 ve  10’dan fazla başvuru olması  halinde

ileride bildirilecek tarihte sınav yapılacaktır.
D) Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak ve kursa alınacaktır.
E) Başvurular Müftülüğümüze dilekçe ile yapılacaktır.
F) Başvuru Tarihleri;

2.Dönem 
Erkek Personel İçin:  6-10 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kadın Personel İçin:  6-10 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

EĞİTİMLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
➔ Kurs süresi her bir grup için toplam 3 ay/12 haftadır.
➔ 2. Kurs dönemi 03 Ocak-01 Nisan 2022’ dir. 
➔ Kurs haftada 20 saat ve 12 hafta olarak uygulanacaktır. 
➔ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereği devamsızlığı 1/8’i aşan kursiyerin

eğitimle ilişiği kesilecektir.
➔ Eğitime  alınan  cami  görevlileri  asli  görevlerini  yürüteceklerdir.  Ancak  gerekli

görüldüğü  takdirde  öğle/ikindi  olmak  üzere  bir  vakit  namazdan  muaf
tutulabilecektir.

➔ Kur’an kursu öğreticileri eğitim süresince asli görevlerini yerine getireceklerdir.
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