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DAĞlTlM YERLERiNE

Başkanllğlmlzca, cami hizmetlerini yürüten personelin Kuaan-l Keram tilavetinde
görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kuı'an-ı Kerim'i güze| bir eda ile okumalarlnl sağlamak,
bilgi ve beceri|erini geliŞtirmek amaclyla düzenlenen "Tashih_i Huruf'kurslarından daha fazla
personelimizi yararlandırmak üzere "Tashah-i Huruf Kursu Rehber Öğretici Programl"
geliştirilmiştir. Aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda seçilecek imam-hatip Ve müezzin-
kayyımların Antalya H. Mehmet Gebizli, Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi ve Samsun
Aşıkkutlu Eğitim Merkezlerinde "Tashihi Huruf Rehber Öğreticiler Hizmet İçi Eğitim
Kursu"na aİlnmalarl planlanmaktadlr.

Bu itibarla. söz konusu kursa katllmak üzere aşağlda belirtilen esaslar dikkate allnarak
ek listede belirtalen il kontenjanlarlna göre 2 dönem halinde kursiyer ismi bildirilecektir.
covid-,19 salgln hastalığlna göre planlama yaplldlğlndan eğitim merkezi değişikliğa
yapllmayacaktlr.

TAsHlH_l HURUF REHBER ÖĞRETlcl KURSUNA AL|NACAK PERsoNELDE ARANAN
şARTLAR

a, Tashih-i Huruf Kursu mezunu olmak.
b. ilahiyat Fakültesi veya en az ilahiyat ön lisans mezunu olmak,
c. Kuı'an-| Kerim'i usulüne uygun olarak okuyabilme becerisine sahip olmak, (Aşere_

Takrib Kursu mezunlarl ile haflz olanlar tercih sebebidir.)
d. Musiki kabiıayeti olmak,
e. Halen kadrolu oİarak fiilen çallşlyor olmak,
f, Asaleti tasdik edilmiş olmak,
g. Kurs esnasında kısa süreli de olsa yurtdışı, askerlik, hizmet içi eğitim vb. görevlere

planlanmamış olmak,
h.Tashah-i Huruf Kursu Rehber Öğreticl Programlnln uygulanacağ l Eğitam

Merkezlerinde yapılacak kurs başı ve kurs sonu sınavlarında başarılı olmak, (Kurs başı
slnavlnda başarlslz olanlar görev yerlerine geri gönderilecektir. Bu sebeple isim belartilirken
gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.)

Yukarlda belirtilen şartları haiz personel isimlerinin "EHYS Eğitim Yönetimi Hizmet içi
Eğitim Modülü"nde açllan "Tashih-i Huruf Rehber Öğreticiler Kursu" başllkll modüle 28
Ağustos 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar girilmesi hususunda bilgilerini ve
gereğini raca ederim
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