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DUYUFI.U

ilgi : a) Diyanet iqleri Baqkanhllr Atama ve Yer De[igr.irme Yonetmelifi.
b) Diyanet iqleri Bagkanh!1 Srnav Ydnetmeli[i.
c) Diyanet iqleri Baqkanh[mrn 03.11.2014 tarihli ve 6066 sayrh yazrsr.

ilimiz ve ilge Mtiftiiltikl:rimizde 2018-2)lg E1[itim ve Ofiretim yrhnda ve 201 9 y:rrT,irz

ddneminde Kuran kurslartmtzda e[itim ve ofretimin daha etkin ve verimli bir gekilde ytiriitiilebilmesi
amactyla, o[retici ihtiyacr kadrolu personel ile kargrlar:ramadr[rndan ek ders ticreti karqrh[r
gtirevlendirilmek iizere; ilgi (a),(b) ydnetmelikler ile ilgi (c) yaz:.st gerefiince, aga[rdaki usul ve esaslar
gergevesinde sdzlii stnavla Gegici Kur'an Kursu Ofiretiicisi (Ilrkek ve Bayan) ahnacaktrr.

A. SINAVA KATILMAK IS:IEYEN ADAYLARDA ARANAN $ARTLAR
1- 657 sayrh Devlet Memurlart Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen qartlan ta;rmak.
2- Diyanet igleri Baqkanh[r Atama ve Yer Defiiqtirme Yonetmeliginin 5 inci maddesinin (b)

bendindeki "Ortak Niteli.k" gartmr tagrmak
3- En az imam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4- Erkek <i[reticilerin hafizhk belgesi olmasr

5- 2018lyrh KPSS (DHBT) srnavrndan 60 (altmrg), ve iizeri puan almrg olmak. 60 ve iizeri p.uan

alan mtiracaatgmtn yeterli olmamasr durumunda KPSS (DHBT) Puanr 60 (altmrg)'rn altrnda
olanlann da baqvurulan ahnacaktrr. ihtiyag olmasr halinde gorev verilecektir (Bu puanlerr

miiracaat edebilmenin on koquludur, sdzlii slnavrn hesaplanmasrnda dikkate ahnmayacaktrr)

B- BA$VUnU iqiN GBREKLi nEr,CrrrR
I -Dilekge, (Miifttiliiklerinden temin edilecek. )
2- Niifus ciizdanr fotokopisi,
3- En son 6[renim durumunu gosterir belgenin ash ve fotokopisi (Diplomanrn ash gdrr.ilerr:k

tasdiklenecek, ash adaya i.ade edilecektir.)
4- 2018 Yrh KPSS (DHBT) sonug belgesi,
5- Erkek Ofireticilerin hafizhk belgesi (Ash gcirtler:'ek fotokopisi tasdiklenecek. ash adaya teslim

edilecektir.)
7- Vesikahk fotofraf (1 adet)

8- Adli Sicil Kaydr

c- BA$VURU I$LEMLERi
l- Bagvuru yapmak isteyenk:rin,0810412019 tarihinden itibaren en geg 2210412019 Pazartesi

giini.i saat 17:00'a kadar it tvttirtutfigtine baqvurmalan gerekmektedir.
2- Belgeleri eksik olan adayJlann miiracaatlan kabul edilmeyecektir.



q- srNAV igr,rvtlrni
1- Srnav 24.04.2014 Qarqamba Giinii Saat 09.00'da Bayburl it Utifttittigii'nde yaprlacaktrr.

2- Stnavtn antlan gtin bitmemesi halinde sonraki gtirrLlerde aynr yer ve aynl saatte devam edecektir.

3- Adaylar, slnava gelirken T,C. kimlik nolu kimlik belgelerinden birini (nii.[us ctizclanr. pasaporl

'n,eya ehliyet) yanlannda bu.lunduracaklardrr.
4- Ilan edilen tarihte slnava katrlmayanlar srnav hakkrnr kaybetmiq sayrlacak ve ada1,a ikinci bir

srnav hakkr verilmeyecektir.

D- SrNAV SONUQLART VE'lTERLE$Tinmr iglEnrlnni
l- Srnav sonuglan, srnavlanrL bitimi ve iqlemlerin ta.mamlanmaslnln ardrndern it UtinUrigiirnuzi.in

http://bayburt.diyanet.glov.tr adresinden ilan ,:dilecek olup, adaylara ayrrca tebligat
yaprlmayacaktrr.

2- Srnav ortaiamasr 70 (yetmig) ve iizeri olanlar baga.rrh sayrlacaktrr.

3- Srnavda bagarrh olanlar areLstnda stjzlii srnav ortalramasr en yiiksek olandan baqlamak iizere:
bagan listesi haztrlanacal.:, ihtiyag kadar asrl, dili;erleri de yedek olarak belirlenecektir"

4- Puanlartn eqit olmast halin,Ce srralama 2018 yrh K.PSS (DHBT) puanr ytiksek olanz4 bu puanrn

da eqit olmast halinde, hafizhk ve o[renim durumuna gore, onun da egit olmasr hzrlinde yaqr

btiyrik olan yanqmacr gorevlendirilecektir.

5- Yerlegtirmeye hak kazandrktan soffa kendilerine teklif edilen gorev yerin.i kabul etmeyerr

adaylar gorevlendirme herklannr kaybedeceklercl.ir.

6- Bu stnavda baqarrlt olanlarr 2018-2019 e[itim ve r5firetirn doneminde Kur'an kurslarrnda
gorevlendirilecektir.

E.DiGER HUSUSLAR
l- Srnav iqlemleri stiresince adayrn beyanr esas allni:lcaktrr. Gergefie aykrrr belge ve beyanda

bulundu[u tespit edilenler:in baqvuru ve smavlarr gegersiz sayrlacafr gibi gorevlenclirme
yaprlmasr halinde de gorerzle iliqi[i kesilecektir.

2- Srnav ve gcirevlendirme si.irecinde it tr,ttifttittigiinliiziin internet sitesinde yaprlan ti.im duyurular
tebligat sayrlacaktrr.

F- SINAV KONULARI
1- Kur'an-r Kerim, (70 puan)

2- Dini bilgiler (itikat, ibadet, si1,er ve ahl6k konularr), (20 puan)

3- Hitabet ve etik ilkeleri, (10 puan)

Gegici Kur'an Kursu Ofirel.icilifii sozlti slnavlna katrlacaklann temel

tespitinde, Bagkanhfirmrz'web sayfasrnda yayrmlirnan Diyanet iqleri

hizmetlerini yiiri.itenlerin temel ve ozel yeterlik kriterleri esas ahnrr.

ve 6zel yeterliklerinin

Bagkanh[r teqkilatrnda din

Geng Osman Mahallesi Ekmeleddin Bayburdi cad No :27-BAYBURT
e-posta: bayburt@d iyanre!.gpv= tr
Faks : (0 458) ztl 2664

v.H.K.l
Telefon: (0458)21170il


