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Sayr :85460630-902.03- ? 9lOq
I(onu : I(ur'an I(ursu Gegici Ofiretici Ahmr

KUR'AN KURSU GEqiCi oGnnriCi SINAV DUYURUSU

Ilgi: a) Diyanet Igleri Bagkanh[r Atama ve Yer Defigtirme Yonetrnelifii.
b) Diyanet Igleri Bagkanhfr Surav Yonetmelifii.
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c) Diyanet Igleri Baqkanhfir Vaizlik, I(ur'an I(ursu O[reticili$, imam-Hatiplik ve MtLezzin
Kayyrmhk I(adlolarrna AtannaVe Bu I(adrolarrn I(ariyer Basamaklarrnda Yukselme Yonetrnelifi.
d) Diyanet igleri Bagkanhftrun 03.I1.2014 tarihli ve 6066 sayrh yazrsr.
e) 2OI9-202OEPttim dgretim yrh I(ur'an Kurslarr Uygulama Esaslan.

Ilge Miiftiiluklerimize ba[h I(ur'an Kurslannda 2019-2020 Efitim ve 6[retim Yrhnda efiitirn ve
ofr'etimin daha etkin ve verimli bir gekilde ytirlitiilebilmesi amacryia, ofretici ihtiyacrnrn kadrolu personel
ile kargrlanamadrfirnda ek ders ucreti kargrhfir gorevlendirilmek uzere ilgi (a.b.c) Yonetrnelikler', ilgi (d)
ya ve ilgi (e) Kur'an I(urslarr Uygulama Esaslarr gere[ince agafrdaki usul ve esaslar gergevesinde gegici
I(ul'an kursu ofreticisi ahnacaktrr.

A- BA$VURU $ARTLARI:
1- Gegici o[retici sozlii smavrna katrlabilmek igin miiracaat edeceklerin;
a) Imam hatip lisesi mezunu veya i.istu dini ofrenirn dtzeyine sahip olmasr.
b) Kur'an kurslartnda gegici ofreticilik yapmaya mani bir engeli bulunmamasr.
c) Bayan olmasr.
d) 20I8-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) srnavrna ginniq olmasr ve I(PSSP 122, KPSSP 123
ve KPSSPI24'den en az 50 (Elli) ve iizeri puanl almrg olmasr gerekmektedir.(Bu puanlar miiracaat
edebilmenin on koquludul, sozlu srnavda de[erlendinneye ahnmayacaktrr.)
2- Srnav bagnrrusu gorev almak istenilen Ilge Miiftultiklerinden sadece birisine rnatbu dilekge ile gahsen
yaprlacaktrr. Birden fazla Ilge Miifttihigune mriracaat edenlerin miiracaatlan (smavr kazansalal dahi)
gegelsiz sayrlacaktrr.
3- Dilekge verilen Ilge haricinde gorevlendirme yaprlmayacaktrr.
4-.2019-2020 E[itim 6[letim yrlrnda gorev ahnak isteyen adaylarm mulakata girmeleri zorunludur.
(Onceki smavlarla gorevlendinne yaprlmayacaktrr.)

B- BA$VURU TARiHi:
Miiracaatlar;0410912019 Qargamba gtinii baglayrp 18109120f9 Qargamba gunii 16:00'da sona erecektir.

C- 56 ZLU SINAV:
1- Miiracaat edenlerin tamamr sozlu srnava qapriacaktr.
2- Srnav 1910912019 Pergembe gunir duluruda belirtilen ilgelerde yaprlacak olup, Srnava girmeye hak
kazanan adaylarrn smav yeri Ilimrz Muftiiliigii http://mugla.diyanet.gov.tr internet adresinden ilan
edilecektir.
3- Belirtilen tarihte srnava katrlmayanlar, srnav hakkrnr kaybetmig sayrlacaktr.
4- Fotofraflr kimlik belgesi (Niifus Ciizdanr, Ehliyet, Pasaport) yanrnda olmayanlar slnava ahnmayacaktrr.
5- Smava giren adaylarda aqa[rdaki genel kriterlel dikkate ahnarak 100 tam puan iizerinden de[erlendinne
yaprlacaktrr,

a) I(ur'an-r I(erim,
b) Ternel Ilmihal Bilgisi,
c) Pedagojik fomasyon bilgisi,
d) I(avlarna, muhakeme etme, ozetleme ve ifade etme yetenefii,
e) Liyakal1 temsil kabiliyeti, davranrg ve tepkilerinin meslefie uygunlu[u,



D- BA;ARI r,istnsi:

1- Srnavdabagarr strast Diyanet Igleri Bagkanhgr'nrn 03/1112014 tarih ve 6066 sayrh yazlsrna istinaden
KPSS-DHBT srnav sonucuna gore 60 puan uzeri ve 60 puan altr alan olmak ijzerc iki kategori yaprlarak ilk
once 60 puan tizeri alanlar gorevlendirme yaprlacak olup 60 puan allu alanlaradi[el kategori bitmesi halinde
gorev verilecektir.
2-Yaplan sozlii smav neticesinde puanl 70 ve rizeri olanlar, sozliiden en yiiksek puanl alandan baqlanmak
suletiyle bagarr listesi her muftiihik igin ayrr ayrr olugturulacaktrr. Sozlii srnav bagan puanlanmn egit olmasr
halinde 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) smavr puail fazla olatra, bu puarunda aynr
ohnasr durumunda dofum tarihi once olana oncelik verilecektir.

F _ GOREVLENDiRME VE NiGNN HUSUSLAR:

1-Srralama listesinde KPSS 12l-122-123 (DHBT) miilakata girenlerden 70 puan bagarrh sayrlacaktrr.

G- MURACAATTA ISTNNNN BELGELER:

1- Matbu dilekge
2- 2018-KPSS-DHBT sonug belgesi.

]-KPSS'ye bagvururken beyan ettigi olrenim durumlannr gcisterir Mezuniyet Belgesi (Ash ile birlikte
fotokopisi)
4-Hafiz olanlar igin hafizhk belgesi.

Ilanen duyurulur.
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