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Konu r Ek Ku'ran Kursu Gegici Ogretici Ahmr.
07.01.2019

ira.N

itgi: Diyanet igleri Bagkanh[r'nrrL 03.11.2014 tarihli ve 6066 sayrll tuur.r.

ilimiz ve ilge M0ftiiltklerirnizde 2018-20L9 Egitim ve Ogretim Yrhnda Kur'an Kurslarrnda ci[retici
ihtiyacmrn, kadrolu personel ile karprlanamadrfr durumlarda ek ders ticreti kargrhfr gorevlendirilmek ijzerc
Bagkanllrk mevzuatr dofrultusuncla ve tlgt yazr geregince aga[rda ilge bazrnda ilan edilen ogretici ihtiyacr kadar
it ttttittittifiince yaprlacak sozlti srnav sonucu bagarr srrasrna gdre agafrdaki usul ve esaslar gergevesinde

" Gegic,i Kur'an Kursu O$reticisi" ahnacaktrr.

r{luR'AN KURSLARTNDA GOREV ALACAK GEQiCi OGnnriCi iHriv.q.Q LISTESI

IHTIYA ADEDi

SINAVA KATILMAK ISTEYI'N ADAYLARDA ARANAN $I\RTLAR
1. 657 sayrh DMK 'nun 48. Maddesinde belirtilen gartlarr taqtmak,

2. Diyanet igleri Bapkanhfr Atama ve Yer De[iqtirme Yon;tmelipi'nin 5. Maddesinin (b) bendindeki

"Atamalannda dini dlrerrinrL gartr esas alman unvanlarda; itikat, ibadet, tavu ve hareketlerinin islam

tdrelerine uygunlu[unun gevresinde bilinir oldu[u geklinde ortak bir nitelik tagtmak" gartrna sahip

olmak,

3. Enaz imam-Hatip Lisesi me:zunu oJlmak,

4. Kuran Kursu Ofreticilifi yapmaya bir engeli bulunmamak.

5. 2018 yr! KPSS (DHBT) puanr 60 ve tizeri olmak.(60 ve i.iz;eri puant alan mtiracaatgt olmamasr halinde

KPSS (DHBT) girmig olmak.) .Bu puanlar miiracaat edebilmenin 0n koguludur, sdzlii slnav

hesaplamasrnda dikkate altnmayacaktrr.

6. 04- 06 yag grubu 6frencilere yonelik din e[itimi verecek o[reticilor igin, Bagkanhkga yaprlan 04-06 yaq

Hizmet igi E[itim Seminer:rne katrlmrg olmak veya 04- 06 yag Qocuk Cieliqimi ve E[itimi ile ilgili

diplomaya ya da bu alanla ilgili en itz296 saatlik sertifikaya sahip olmak. (19.01.2017 tarihinden sonra
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BASVTJRU iqiw cnRnxri BEI,cELER

1. Dilekge (Miifti.iltiklerden temin edilecek)

2. T.C kimlik no' lu niifus c1z<Iaru fotokopisi,

3. En son ofrenim durumunu gosterir belgenin ash ve fotokopisi, ( Ash adaya iade edilecektir)
4, 2018 yth IKPSS (DHBT) rorrucu grktrsr,

5. Varsa hafizhk belgesi ash ve fotokopisi ( Ash adaya iade edilecektir),
6. Vesikahk fbto[raf,
7. Sabrka kaydr.(Kamu igin)

8. Varsa 4-6 yag sertifikasr.

BA$VURU, SINAV, C(inte,VrENDiRME igLnUr,ERi VE UiGBn HUSUSLAR

Baqvuru iglemleri:

1. Ilagvuru yapmak isteyenle,r 07- 2l Ocak 2019 tarihleri arasmda istenen belgelerle birlikte gcirev almak

istedikleri yalnzcabir Mtifttilti[e mtiracaat edeceklerdir. Birden fazlamiJft:d.lti[e ve kategoriye mtiracaat

edenlerin mijr acaatlan ge g ersiz sayr lacaktrr. (s rnavr kazansal ar dahi)

Ilelgeleri eksik olan veya .laks ile yaprlan mriracaat kabul edilmeyecektir.

z\daylar Yf,iziine I H.afrulltk I 4-6 YaS grubu kategorilerinden yalnrzca birine miiracaat edeceklerdir.

Ilu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yaprlan mi.iracaatlar ve 21 Ocak 2019

tarihi saat 16.30'dan soffa yaprlan bagvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

[imava girmeye hak kazanan adaylar agafrda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili Miiftiiliikte srnava

girmek tlzere hazrr buluna,;aklardrr, (Srnava girecek aday sayrsrnrn gok oldufu Mi.ifttiliiklerde takip eden

gi.inlerde de stnav devam edecektir.)

Srnav Iglemleri:

Srnava katrlmaya hak kaz,anan adaylarrn listesi ve smava girecefi tarihler ilan bitiminden sonra Ilimiz

Miiftiiliigti http://sinop.diy44et.gov.tr internet adresinden ilan eclilecektir.

Srnav notu 70 ve6zei. olanla.r baqarrh sayrlacaktrr. ihtiyag duyuldufunda gorevlendirmeler en yi.iksekten

baglayaralt yaprlacaktrr.

Puanlaln egit olmasr halindt: srralama 2018 yrh KPSS (DHBT) puanr yiiksek olana, bu puamn da eqit

olmasr halinde, hafizhk ve ofrenim durumuna gore stralama yaprlacaktrr.

KPSS (DHBT) slnav puanr 60 fizeri olanlardan bagarrh olanlar kendi aralarrnda,60 puamn altrnda

olanlar isi: kendi arastnda puan stralamasr yaprlacaktu'

Bu srnav sonuglarr, 2Ol8-'20I9 Efiitim Yth ve 2019 yaz Kuran Kurslart igin gegerlidir.

Bu srnavila baga11 olanlar, .201 8- 2019 Efiitim ve O[retim yrh igerisinde ihtiyag <luyulmast halinde ara

donemlerde de bagan srrarsr takip edilerek gorevlendirilebilecektir.

Smava girmesi gerektigi halde ilan edilen srnav tarihlerinde slnava katrlmayan adaylat srnav hakkmt

kaybetmiE saytlacaktrr.

Yerleqtirmeye hak kazanan adaylardan kendilerine teklif edilen gdrev yerini kabul etmeyenler
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haklarrndan fer agat etmi g sayrlacaklardrr.

Srnav ile ilgili siiregte ve sronrastnda

oldu[undan, soz konusu lBagkanhk talj



Difer Hususlar:

1. Smav iglemleri siirecinde adayrn treyanr esas almacaktrr. Gdrevlendirme siirecinde adaylardan belge

istenebiler:ektir.

2. Smav oncesi, sonrasl ve gorevleradirme srirecindeki iglemlerde gergele aykrn belge verdipi ya da

beyanda bulundufu tespit edilen adaylarrn baqvuru ve snavlarr gegersiz saytlacaflr gibi, gorevlendirme

yaprlmrq olsa dahi gorevlerine son verilecektir.

3. Gorevlenclirme sonuglarr ilirniz Mtiftilliigii http://sinop.diyanet.qov.tr adresinden ilan edilecektir.

4. Smav ve gorevlendirme sUrecinde miifttiliifiimiiziin internet sitesinde yaprlan tiim duyurular tebligat

sayrlacak olup adaylara ay:nca tebligat yaprlmayacaktrr'

5. Giirevlendirdikten sonra Yaprlacak Giivenlik Soruqturmasrnda, haklarrnda terdr iirgiitii ile
iltisaldr oldu[u ve bu yaprya destek verdi[i tespit edilenler giirev alsalar dahi giirevlerine son

verilecektfir.

SINAV KONULARI

l-Kur'an-t I(erim
2-Dini Bilgiler'

3-Pedagoj i l< Fot'nrasyon

S.No ir,l ilqeren SINAVIN
Y,\PILACAGI YEN

SINAV TARIHI SAATi

1

AYAN(3IK AYANCIK 22.0t.2019 08.30
TURKI]LI

L

BOYA]]AT
BOYABAT 22.0r.2019 08.30DURA(3AN

SARA\TDUZU

Meydankapr Mahallesi Ktvrtm sokak No:6 57000

Telefon: (0363) 261 lilg Faks : (0368) 2614688

Ayrrntrh Bilgi igin irtibat:M.YILMAZ $ef

e-tx)sta: sinop@diyanet.gov.tr Elektronik Ag : http://sinop'diyanet'gov'tr



uunrUulGuNE

ilinizde I llgenizAe ihtiyqg duyulan 2018-2019 yrh E$itim ve

Kurslannda gegici osretici olarak g6revfendirilmek igin il vtufttilugitnuzce

Sa[hk ve adli ydnden gegici Kur'an Kursu O$reticili[i yapmaya mani bir halim

Ogretfin

yapilaQak

Yilr ve 2019 Y

millakat s

Gerelini arzederim.

ISTENEN BELGELER

1- Dilekqe

2- Nufus Ciizdan fotokopisi

3- Diploma fotokoPisi

4- 2018 KPSS(DHBTS) Sonug Belgesi

5- Hafizhk belgesi fotokopisi (varsa)

6- 4-6 yag sertiflkasr (varsa)

7- Sabrka kaydr.(Kamu igin)

imza:
Adr ve Soyadr:


