
D U Y U R U

BARTIN İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENECEK 

HAFIZLIĞI MUHAFAZA HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU

Son Müracaat Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma   günü saat 11:00’a kadar.  

Din Hizmetleri Sınıfındaki

- İmam Hatip, 

- Müezzin Kayyım

- Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapan hafız personelin,

Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, 

Din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek,

Aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla,

26 Eylül 2022 - 17 Mart 2023 tarihleri arasında 

İl  Müftülüğümüz  tarafından  6  ay  /  24  hafta  süreli “Hafızlığı  Muhafaza  Hizmet  İçi  Eğitim  Kursu”
düzenlenecektir.

A. KURSİYER SEÇİMİ / BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1. Kursiyer seçiminde aşağıdaki temel şartlar esas alınacaktır: 

a. Din hizmetleri sınıfında Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında kadrolu
veya sözleşmeli olarak fiilen görev yapmak,

b. Kadrolu personelden adaylık eğitimlerini, 4/B sözleşmeli personelden ise mesleğe hazırlık eğitimlerini
almış olmak, 

c. Hafızlık belgesine sahip olmak veya belgesi olmamakla birlikte hafız olmak, 

d. Daha önce aynı kursa katılmamış olmak veya katılıp da en fazla bir defa başarısız olmak, 

e. Uzun süreli hizmet içi eğitim kursiyeri olmamak, 

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

2. Hatimle teravih namazı kıldıranlar, ezbere mukabele okuyabilenler ile daha önce aynı kursa katılıp
başarılı olan personel kursa alınmayacaktır. 



3. Müftülülüğümzce kursun düzenlenmesine ihtiyaç görülmesi ve eğitimci, kursiyer sayısı vb. hususlarla
ilgili gerekli şartların tamamlanması halinde; kursta, göreve yeni başlayanlara ve kursa gönüllü katılmak
isteyenlere öncelik verilecektir. 

4.  Kurslar, İlimiz merkezlerindeki personele yönelik yüz yüze eğitim şeklinde; merkeze uzak yerlerdeki
personele yönelik ise uzaktan eğitim şeklinde düzenlenecektir. 

5. Kursun uzaktan eğitim yoluyla çevrim içi olarak düzenlenmesi halinde, kursa gerekli  teknik altyapı
imkânına sahip olan personel alınacaktır.

B. KURSUN UYGULANMASI 

1.  Kurslar, mahalli şartlar ve programın uygulama esasları dikkate alınarak haftada 16 saat ve 24 hafta
üzerinden planlanacaktır. 

2.  Kurslar, aşağıda belirtilen eğitim takvimine göre düzenlenecektir. 

3.  Ders planlamasına hafta sonları da dahil edilebilecektir.

4. “Kursların  sabah  07.00-12.00  saatleri  arasında  açılması  esastır.  Bununla  birlikte  muhatap  kitlenin
ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak Müftülükçe uygun görülmesi halinde 07.00-18.00 saatleri
arasında  açılabilecektir.”  maddesi  ile  ilgili  gerekli  bilgilendirme  yapılacak  planlama  sonunda
paylaşılacaktır. 

5.  Kurs süresince eğitime katılan kursiyerler asli görevlerine devam edeceklerdir. 

6. Yüz yüze eğitim şeklinde düzenlenecek kurslarda, Covid 19 salgın hastalığıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı,
Sağlık  Bakanlığı,  Bilim  Kurulu,  ilgili  valilik  ve  mahalli  idarelerce  alınacak  salgın  tedbirlerine  riayet
edilecektir. 

7.  Öğreticiler ders defterlerini düzenli bir şekilde dolduracaklardır. 

8. Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereği 1/8’i aşan devamsızlığı durumunda kursiyerin eğitimle
ilişiği kesilecektir. Devamsızlıklarda, dönemlik (üç aylık) toplam ders saatleri dikkate alınacaktır. 

9.  Kurslar kadın ve erkek görevliler için ayrı ayrı düzenlenecektir. 

10. Sınıflar en az 8 kişi ile açılacak, bir sınıfın mevcudu en fazla 15 kişi olacaktır. 

(Eğitim  süresince  sınıf  kursiyer  sayısının  8’in  altına  düşmesi  durumunda  kurslar,  varsa  açılan  diğer
sınıflarla  birleştirilecektir.  Sınıfların  birleştirilmesinin  mümkün  olmaması  halinde,  kursiyer  sayısının  8
(sekiz)’in  altına  düştüğü  kurslarda  eğitimlerde  görevlendirilenlere  ek  ders  tahakkuk  ettirilmeksizin
eğitime devam edilebilecektir.)

11. Kursların programın amaç ve kazanımları doğrultusunda ve mevzuata uygun bir çerçevede etkin bir
şekilde gerçekleştirilmesi için müftülüğümüzce gerekli denetim ve takibi yapılacaktır.

C. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

1. Kursun ilk üç aylık dönem sonunda sınav yapılacak, başarısız olanların kursla ilişiği kesilecektir. 

2. Kursun sonunda yapılacak bitirme sınavında başarılı olan personele “Başarı Belgesi”, başarısız olanlara
ise “Katılım Belgesi” verilecektir.



E Ğ İ T İ M   T A K V İ M İ 

1.  DÖNEM:  26 Eylül - 16 Aralık 2022

     ARA TATİL:  21 - 29 Ocak 2023

2. DÖNEM:  19 Aralık 2022 - 17 Mart 2023 

Müracaatlar personelin kendisi tarafından dilekçe ile en son 23 Eylül 2022 Cuma günü
saat 11:00’a kadar yapılacaktır.

Şartları taşıyan personele ilanen duyurulur.

                İL MÜFTÜLÜĞÜ


