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DUYURU

Goynricek ilge MUftrilultnden;

ilge Mtiftulu$umuz 2017-2018 yrh E$itim ve Osretim donemi igin Gegici $sreticiye ihtiyag duyulan
Kur'an Kurslarrnda ek ders ticreti karqrh$r gdrevlendirilmek tizere diyanet iqleri eagkanttgt tcu.,an Egitim
ve O$retimine 

-Ydne.lik.Kurslar ile O$renci Yurt ve Pansiyonlan Yonetmeli$inin 7. Maddesi, Vaizlik,
Kur'an Kursu Osreticili$i, imam-Hatiplik ve Mriezzin-Kayyrmhk Kadrolanna Atama ve Bu Kadrolann
Basamaklannda Ytikselme Yonetmeli$inin 9. Maddesi ile Diyanet iqleri Baqkanh$rnrn 0g.0g.2016 tarihli
ve94013213-900-8.44009 sayrh "Ek Ders Ucreti ile Qahqan Osreticiler" konulu yuttt gere$ince gegici
Kur'an kursu o[reticiligi sozhi mrilakat srnavr yaprlacaktrr.

STNAVA KATILMAK ISTEYEN ADAYLARDA ARANAN SARTLAR

657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen qartlarr tagrmak,
Diyanet iqleri Baqkanhlr Atama ve Yer Deliqtirme Yonetmeliginin 5'inti maddesinin (b)
Bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" $arttnl taqrmak,
imam-Hatip Lisesi mezunu veya r.istri dini o$renim diizeyine sahip olmak,
Kur'an kursu ofireticili$i yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
2016 yil KPSS (DF{BT) srnavrna katrlmrq ve en az 60 puan almrq olmak.

BA$VURU, SINAV, CONNVT,ENDiRME igr,AVrr,NNi VN NiGNN HUSUSLAR

1. Baqwru gartlannt taqryan adaylar en geg 07-22 Afustos 2017 tarihleri arasrnda ilge Muftriltr$rimtize
mriracaat edeceklerdir. Postayla mriracaat kabul edilmeyecektir.

2, Stnava katrlmaya hak kazanan adaylar 23 Alustos 2017 tarihinde saat 08.30'da Hacr Hasan
Qapkrno$lu Camii Kur'an Kursunda yaprlacak olan srnava katrlacaklardrr. (Srnav tarihinde
deliqiklik olmast halinde Mufttil',igrimuz web sayfasrndan ayrrcaduyuru yaprlacaktrr)

3. Gorevlendirmeler baqan stralamast (4-6 yaq, Hafizhk ve yuzune olmak rizere 3 kategoride) en
yuksek puan alandan baqlamak suretiyle yaprlacaktrr.

4. Arqiv Araqtrmast ve Gtivenlik Soruqturmasl neticesine gore iqlem yaprlacaktrr.
5. Muracaat esnastnda 6$renim belgesi ve Ntifus crizdanrnrn asrl ve fotokopileri de bulunacaktrr.

Fotokopisi tasdik edilince ash iade edilecektir.
6, Gorevlendirmeler, llgemizde ihtiyag duyulan Gegici Kur'an Kursu $$retici adedi kadar s6zlti srnav

sonucu baqarrh olan adaylar arastndan en yuksek puan alan adaydan baglamak suretiyle bagarr
sraslna gdre yaprlacaktrr. Puanlartn eqit olmasr halinde srrasryla 2016 yrh KPSS (DI{BT) puanr
ytiksek olan, olrenim dilzeyi ytiksek olan ve do$um tarihi dnce olan tercih edilecektir.

7. Stnav ve gdrevlendirme siiresince Mriftr.ihigumriz web sayfasrndan duyurular yaprlacak olup bu
duyuru tebligat sayrlacaktrr.

8. Adaylar, slnava girerken T.C kimlik numarah kimlik belgelerinden birini (ntifus ctizdanr, pasaport
veya ehliyet) yanlarrnda bulunduracaklardrr.

9, Bu duyurudaki gartlar, bu stnav ve bu srnava ba$h yerleqtirmeler 2An-2018 e$itim-dgretim donemi
ile ilgilidir

l0.Bu duyuruda yer..almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer De$iqtirme Ydnetmeli$r,Yaizlik,
Kur'an Kursu O$reticili$i, imam-Hatiplik ve Mriezzin-Kayyrm Kadrolarrna Atama ve Bu
Kadrolann Kariyer Basamaklannda Yrikselme Ydnetmelili, Diyanet Igleri Baqkanh$r Srnav
Yonetmeligi ile Diyanet iqleri Baqkanh$r Kur'an Egitim ve bgretimine yonelik Kurslar,-Ogrenci
Yurt ve Pansiyonlarr Yonergesi hukUmleri gegerlidir.

l.
)

3.

4.



1. T.C. kimlik numarah kimlik belgesinin ash,
2. 2016 yir KPSS (DHBT) sonuq belgesi
3. Dini o$renim durumunu gdsterir mezuniyet belgelerinin ash (Adaylarrn beyan etti[i dgrenim

belgeleri mezuniyet belgesi olmahdrr.)
4. Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarr ile gdrev yapmaya mani bir dzru bulunmadr$rna

iliqkin tek bir dilekgede belirtecekleri yaz/'r beyanlan.

NOT: Adaylar, baqvuru igin ekte sunulan 'EK:l' form dilekgedeki bilgilerini dogru bir qekilde
doldurduktan sonra gerekli belgelerin asrllarryla birlikte gorevli personele qahsen bagvuru yapacaklardlr.
Gorevli personel, baqwru igin gerekli belgelerin do$rulugunu kontrol edildikten sonra adaylara dilekge
drqrndaki belgeleri iade edilecektir.

ilanen duyurulur.

Ek: Bagvuru Formu (1 sayfa )
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