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DUYURU

İlgi : a; Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin l0. Maddesi.
c) Diyanet işleri Başkanlığı kur'an Eğitim vc Öğretimine yönelik kurslar İle Ögrenci
Yurt ve Paıısiyonlan yönergesi.

!)_ 
Divanet İşleri Başkanlığı 'nın 09.09.2016 tarihli ve E-44009 sayılı yazısı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için İlimize bağh EkJ listedeki İİçe ı,ıtıftiııtıtıe.ina"ı.i
I(ur'an kurslannda görevlendirilmek iizere Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince İlimiz vtıftıilııgıınce Sözlü Sınavı ile Geçicİ (ur,an
Kursu Öğreticisi (Ek ders ücreti karşılığı) alımı yapılacaİ<tır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Diyanet işleri Başkanhğı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5-inci madİesinİn (b)

bendindeki ortak nitelik şartını taşımak.
3- İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans di.izeyinde dini öğenim mezunu olmak,
4- 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve iizeri olmak,
5- 4-6 YaŞ grubu Kur'an kurslan için; 3'üncü maddede belirtilen dini öğenim dtizeylerinden

birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgilı resmi diploma veya
19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi aüruyıa iıgİıi
?96 saal ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra
heüangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla iigili 380 saat ve iizeri belge veya
sertifi kaya sahip olmak.

6- Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

BAŞVIJRU İÇİN GEREKLİ nBr.crınn
1- Dilekçe, İ|çe Müftüliiklerinden temin edilecek
2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin ash ve fotokopisi (İlçe Mufttıltığü tarafindan

aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecettir.;'
4- 20l8 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5- Varsa haflzlık belgesi aslı ve fotokopisi. (İlçe Müfttllüğiı tarafindan aslı görülerek tasdikli

fotokopisi alırup aslı adaya iade edilecektir.)
6- Vesikalık fotoğraf. (l adet)
7- 4-6.yaş grubuna başwracaklar için, 1ukandaki belgeler dışında aynca;
a- Ilahiyat 1.1:9gıııt Formasyon (Din K.A.B. Öğetmenliği- i.ri.ı. vesıek Dersleri

Oğretmenliği) Belgesi,
b- İlahiyat, ilahiyat Ön lisans veya en az İ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültiirü ve

Ahlak Bilgisi öğretmenliği,_okul öncesi öğretmenliği r; S',.,iör;;;;;ieiiöi;l;ri.i,
her hangi birinden mezun olduğuna dair dipıoma u"yu beıgenin iiçe Mtıfttııtıeü İ;,ra*aslıgörülerektasdiklifotokopisialınıpasliadayageriveriiecektir

c- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası (a-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3'iincü maddede
belirtilen dini öğrenim diizeylerinden birine iahip olmakla birlikte çocuk g;ıış; 

""eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya l9.0i.2017 tarihinden d.." nJJJ"gİ ti.
kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve iizeri belge veya sertiFıkaya
sahip olmak veya 19.01 .2017 tarihin{e1 sonralerhangi bir kuruluştan'|".r1 gaiİi.i ,.
eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve iizeri belge veya sertiİıkaya sanip olma|,
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l- BaŞvuru yapmak isteyenler en geç 05l09aLlg Cuma giinü mesai bitimine kadar istenilen
belgelerle bitlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilçe müftiilüğiine şahsen miiracaat
edeceklerdir. Birden fazla ilçe müfttilüğilne milracaat edenlerin (sİıavı İ<azansalar düi)
müacaatları geçersiz sayılacaktır.

2- Belgeleri eksik olan adaylann miiracaatlan kabul edilmeyecektir.

SINAVİŞLEMLERİ

1- AdaYlar, sınava gelirken T.C kimlik no'lu kimlik belgelerinden birini (ntıfus ciizdanı,
pasaport veya ehliyet) yanlannda bulunduracaklardır.

2- Ilan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci
bir sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI YE YERLEŞTiRME İŞLEMLERİ

1- Sınav sonuÇlan İı ıııııttıugtimtiziİn http://mardin.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir,adaylara aynca tebligat yapılmayacaktİr.
2- Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve iizeri puan alanlar başanlı sayılacaktır.3- Sınavda başanlı olanlar arasında sözlü.sınavı..1 ıt*r-"t olandan başlamak iizere başan
, lj:l..i hazırlanacak. ihtiyaç kadar asıl, diğerleri ae yeael olarak belirlenec;ı.tt;-'- 

'
+- ruınlann eştt olm.§ı halinde slralama 20l8 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bupuanrn da eşit olması halinde, hafızlık ve öğenim durumuna göre yapılacaktır.5- Asıl olarak ilan edilenler gerekli belgelerli ti.ıitt" tuş"o- yapıtan ilçe müftülüğtine enkısa siire içinde miiracaat.ederek göreİlenairme İşlemĞri yapılacaktır.6- Asıl adaylann görevlendirme işıeırıeri tamamıanJ*tan.sonr. sınav için miiracaat ettiğinçede 20|9,2020 eğitim öğretim ylı tu*u-ıun,n."vu kadar ihtiyaç olması dıırumunda_ :1rrlü sınavda başarılı olan yedek ajaylar sırayla ltlreİĞndirilebilecektiı.7- yerleştirmeye hak kazandıktan son u rcnaiıe.in"'ietıiieailen görev yerini kabul etrneyenadaylar görevlendirme haklannı kaybeaeceklerdir. 

-----

DİĞERHUSUSLAR

1- sınav işlemleri siiresince adayın beyanı esas alınacaktrr. gerçeğ: aykrn belge ve beyandabulunduğu tespit edi,enleriı ip.y- ,. ;;;;;ers,z say,ıucagı gibi görevlendirme
^ yapılması halinde de görevle ili$ği kesilecektir.
2- sınav ve görevlendirme stirecin]de iı üımiugt-tırtı" İntemet sitesinde yapılan tiimduyurular tebligat sayılacakiır.
3- Geçici Kur'an Kursu Ögreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal GüvenlikIQnunu hiiktimlerine göre çahştınlacatlaİdn

Ilk Müracaat Tarihi
Son Müracaat Tarihi
sınav Tarihi ve yeri

:23/08/20|9
:05/0912019
:09/09120|9 Pazıırtesi giinü Saat:09.0O da- il Müftülüğü
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S. No İlçe Adı Kadın Öğretici Erkek Öğretici Toplam

l Artuklu 20
2 Dargeçit 4
J Derik 3

4 Kızıltepe |6
5 Mazıdağı 4
6 Midyat l6
7 Nusaybin 10

8 Ömerli 4
9 Sawr 4
10 Yeşilli 8

Genel Toplam 89
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MüFTüLüĞü Gnçici KKö içiı* nıüucıar nnrcxıBnix ıisrnsi

s.N Başvuru
Ilçesi

T.c.
No Adı Soyadı DHBT

Puanr
Ögrenim
Durumu

Bayl
Bavan

Hafu
Mı?

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

l4

15

l6

l7

18

Not:

]- P.,ury- evraklan 
_ilçe müftüliiklerinde müafaza edilecektir.z- Acayliır slnava gelirken kimlik belgelerini yanlannda bulunduracaklardır.3- Başr,ıuanlar ilçe müftiili.ikterir.J ırturiüt|"'Jıoy, gii.. lirt"ı.;"."k en geç

:flff[|9.-,:.Ya 
giinü saat 12,00'ye t"o*"i-*"iı ortammda iı müftüıüğlıne
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2_0|9-2020 yılı Eğitim-Öğretim Dönemi Kur'an kurslannda" İlçe Miiftülüğiiniiziin
ihtiYaÇ duyduğu geçici öğetici görevlendirilmeleri için iliniz Mtıftuıtıgtıniın sınav k*İıı*o"u
yapılacak sözlü mülakat sınavına kahlmak istiyorum.

- Askerlik, sağl* ve adli yönden geçici kur'an kursu öğeticiliği yapmaya mani birdurumum bulunmamaktadır.
Gereğini arz ederim.

imza
Adı:
Soyadı :Adres:

GSfu[


