
HÜSN-İ TİLAVET KURSU SINAV DUYURUSU

Başkanlığımızca,  ilimizde  görevli  erkek/kadın  personel  arasından  mülakat  yoluyla
seçilecekler  için  Dini  Yüksek  İhtisas  Müdürlüğünde   24  hafta  süreli  "Hüsn-i  Tilavet  Kursu"
düzenlenmesi planlanmıştır. 

Bu çerçevede; Hüsn-i Tilavet kursu 19 Eylül 2022 tarihinde başlayacaktır. 
 Hüsn-i  Tilavet  kursunun ilk  üç  aylık  dönemi  sonunda  ara  sınav  yapılacak,  bu  sınavda

başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir. 

Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, öğle ve ikindi
vakti görevlerinden muaf tutulacaklardır. 

Kursa  mahallinden  (gündüzlü)  katılacak  kadın  Kur'an  kursu  öğreticilerinin  programları
öğleden sonraları  planlanacak,  ders  kredisi  esas  alınmak  suretiyle  gerektiğinde  6  aylık  süre  de
uzatılabilecektir. 

HÜSN-İ TİLAVET KURSU SINAVINA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:

 İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi (hafızlık eğitiminde görev yapanlar
hariç) unvanlarında fiilen çalışıyor olmak, 

Hafızlık eğitiminde Kur'an kursu öğreticisi olarak çalışıyor olmamak, 
Başkanlık  teşkilatında;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4'üncü  maddesinin  (A)

bendi statüsünde kadrolu devlet memuru veya 4'üncü maddesinin (B) bendi statüsünde sözleşmeli
olarak çalışıyor olmak, 

Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 19 Eylül 2022 tarihine kadar kaldırılacak olmak,
 4/B  sözleşmeli  statüde  çalışmaya  19 Eylül  2021 tarihinden  önce  başlamış  ve  Mesleğe

Hazırlık Eğitimine katılmış olmak, 
Dini Musiki kabiliyeti olmak, 
19 Eylül  2022 tarihinden itibaren  6 ay süreyle askerlikle  (bedelli  askerlik  dahil)  ilişkisi

bulunmamak, 
Kurs süresince yurtdışı, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak, 
Daha önce Tashih-i Huruf, ihtisas, aşere, takrib, dini musiki kursuna katılmamış olmak. 

 SINAV TARİH VE YERİ: 
Sınav Tarihi :  24.08.2022
Sınav Başlama Saati : 09:00
Sınav Yeri : Gaziantep Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Müerkezi

SINAV ŞEKLİ:
Sınav komisyonları, adayın Kur'an-ı Kerim'i talim üzere yüzüne ve ezbere okuma becerisini,

dini mûsikî kabiliyetini ve ilmihal bilgisini ölçecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı
sırasını belirleyeceklerdir. 

Kursa  gündüzlü  olarak  katılmak  isteyenlerin  kurs  programını  düzenli  bir  şekilde  takip
edebilmeleri hususu değerlendirilmelerde göz önünde bulundurulacaktır. 

Boş kalan kontenjanlar Dini Yüksek İhtisas/Dini İhtisas Merkezlerince puan sıralamasına
göre 26 Eylül 2022 tarihine kadar yedeklerden doldurulabilecektir.

 KURSUN BAŞLAMASI:
Seçimi yapılan personel için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın Gaziantep Hacı Ahmet
Ziylan Dini Yüksek İhtisas Müerkezi’nde 19 Eylül 2022 tarihinde başlayacaktır. 


