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mevzuata ve ilgi yazr ekinde gdnderilen "2019-2020
Uygulama Esaslarr' nda k6klU de$igikli$e gidildigi

DAGITIM YERLERINE

* llgi : Diya4et lgleri Bagkanh$r' nrn 09.08.2019 tarihli ve 450272 sayrlr yazrsr.
,l t

.' Kur'an Kurslartmtzda 2019-2020 e$itim-6$retim yrh 16 EylUl 2019 Pazartesi gUnU

baglayaca$t ilgi yazt ile bildirilmig ve kurslanmzda yUrUt0lecek e$itim ve 6gretim
faaliyetlerinin amacrna uygun, daha etkin ve verimli bir gekilde yaprlabilmesi amacryla

' 201 9-2020 E0itim-Og retim Yl I t Uygulama Esaslart Bagkantr! r mrzca belirlenmigtir.

i

Kur'an Kursu hizmetlerinin ilgili
E$itim O$retim Yrll Kur'an Kurslarr
gdrUldUgUnden;

1- Uygulama esaslan, Mtlftiilii0iimUz web sayfasr duyurular bdliimilnden grkartllarak
bUtiin Kur'ani kursu 6!reticilerimiz tarafrndan okunmasr saflanrp ek tebellUg
belgesi imzalatilarak en geg 09.09.2019 Pazartesi gUnii mesai bitimine kadar MUftUlUgUmUze
teslim edilmesini,

2- 2019-2020 egitim-O$retim d6neminde yUzUne egitim verilen kurslarda dgrenci
;i kayrtlan 09.09.2019 Pazartesi gUnU baglayaca$rndan hem kayrtlar hemde egitim-dgretime
.; haztrltk konulannda herhangi bir aksakl$rn yaganmamasr igin gerekli tedbirlerin ahnmasr ve

tUm O$reticilerin 09 EylUl2019 tarihinden itibaren g6revle.rinin baglnda olmalarr,

3- 4-6 yag slntflartndaki 6$retici ihtiyacrnrn mevcut kadrolu, Sdzlegmeli ve ilgili 4/B
:., Sdzlegmeli 6$reticilerle kargtlanamamasr durumunda dOrt (4) yrlllk dini vUksek 60renim
r; (Lisans) mezunu kadrolu/sdzlegmeli dOreticilerde sertifika olmasa dahi 4-6 yag rehber
'ir 60reticiler kooidinatdrlii0Unde gdrev verilebilece0i ve eUitim-6Eretim yrI igerisinde ders

saatleri drgrnda kesinlikle sertifika almalarr gerekti0inin bilinmesi,

4- 4-6 yag grubu kurslanmtzda gocuklarrn krrtasiye, genel temizlik, beslenme ve di$er

,. hizmetleri igin Kurs Aile Birlidi kurulacak, ve kurulan kurs aile birligi aracrhgtyla velilerden
',i altnacak ayhk tlcret ll E$itim Kurulu tarafrndan belirlenen ve agagrdaki tabloda belirtilen tavan'| :

iicreti gegmeyecek gekilde her kursun kendi ihtiyacr ve velilerin maddi duurumlarr 96z onunde
bulundurularak tavan Ucreti gegmeyecek gekilde mahallinde belirlenerek makbuz kargrh$r
altnacak ve odeme gUglU0U geken, Odemek istemeyen velilerle kesinlikle polemige

j
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Bu belge, $O7O sayrh Elektronik lmza Kanunu hUkiimleri uyannca elektronik imza ile imzalanmrgtrr.

Karltbaytr Mahallesi Yegilce Sokak No: 8 Arnavutkdy/ istanbul
0212-597-83-89
0212-597-81-84
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Bilgi igin:Mahmut DURGUN
Veri Hazrrl-am-a ve Kontrol lgletmeni



T.C.

r : ARNAVUTKoy XRVITIRKANILIGI1 llge MuftulUgU

Sayt :33374462-251.02-E.512564
Konu :2019-2020E$itim-Ogretim Yrh

, Uygulama Esaslarr -

i girilmeyecek, belirlenen Ucretleri Odeyemenleri rencide edici
{ soylemden kesinlikle uzak durulmasr ve Ucret sebebiyle

gevrilmeyece$ in in bilin mesi,

06.09.2019

her hangi bir eylem ve
hip bir kursiyerin geri

5- 4-6 yag grubu kurslartmtzda belirlenen Ucretler haricinde Kur'an kurslarrna ba$lr
i dernek ve vaktflar velilerden kesinlikle ekstra ba$rg talep edemeyeceklerinin bilinmesi ve
, uygulama esaslart bUtUn 6$reticilerimiz tarafrndan dikkatli bir gekilde okunup gere$ini ve

bilgilerinizi onernle rica ederim.

6gretim Ucretter4-6 Yag Uygulanan Kuran Kurslannda Taban Ve Tavan

S.NO Kurs Durumu Taban Ucret (TL) Tavan Ucret (TL)

1
Yemdksiz,evden beslenme getirerek,
yardrmcr personel ghgtrrrlmayan,

O,OO TL 160,00 TL

2
Beslenme hizmeti verilen, Yardrmcr
Personel Qahgtrnlan,

O,OO TL 400,00 TL

f, e-irrrzalr,:lrr

Abdulkadir BO$AL
ilge MUftUsU

EK:

1 - 1- Tebli$-tebellUg Belgesi (1 sayfa)

e - lbi Yazr ve Uygulama Esaslarr (42 Sayfa) (42 sayfa)

Da$rtrm: 
:

Kur'an Kursu YOneticiliklerine

tj 
:
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Bu belge, 5070 sayrll Elektronik lmza Kanunu hUkUmleri uyannca elektronik imza ile imzalanmrgtlr.
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Diyanet iqleri Baqkanhgt'run 09.08.2019 tarihli ve 8.450272 sayrh yazrsr- ve eki 2}lg-
2020Egitim6!retim Yrh Kur'an Kurslan Uygulama Esaslarmr okudum.

S.NO KURS ADI OGnnrici a.or TESLIG
TARiHi ivtzli
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