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Sayı     :79940887-250-733                                                                                     20/08/2019 
Konu   :Geçici Öğretici Sınavı 

   

BURDUR İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU   

İlgi  : 03/11/2014 tarihli ve 94013213-903-6066 sayılı yazı. 

İlimiz ve İlçe Müftülüklerine bağlı Kur’an Kurslarında 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim yılı için ihtiyaç 

olması halinde Geçici (Fahri-Ek ders ücreti ile çalışan) öğretici alınacağından aşağıdaki şekilde mülakat 

sınavı yapılacaktır 

Sınava Katılma Şartları: 
1- Müracaat edenlerin en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmaları, 

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18-9/c maddesi ve Kur’an Eğitim 

ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. maddesi ile ilgi yazı 
uyarınca aranan şartları taşıyor olmak. 

3- 2018 KPSS – DHBT (KPSS 122-123-124) Sınavından 50 puan ve üzeri almış olmak. 

4- Sınava giren adaylar mülakatta 70 ve üzeri puan alması halinde 2019-2020 eğitim- öğretim süresi 

içinde ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında İl/İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirme yapılacaktır.  

İsteklilerin en geç 04/09/2019 Çarşamba mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne şahsen müracaat 

etmeleri, müracaat sırasında diploma, 2018 yılı KPSS ve 2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi, varsa 

Hafızlık Belgesi ibraz etmeleri, yarışma sınavına gireceklerin 05/09/2019 Perşembe günü saat 09:00’da 
ilimiz müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Başvuru Evrakları  
1-Dilekçe  

2-Nufus Cüzdan fotokopisi 

3-Tahsil belgesi (En az İmam Hatip lisesi veya dini yüksek öğretime ait diploma /mezuniyet belgesinin 
fotokopisi) 

4-Mezuniyet durumuna göre 2018 KPSS 122-123-124 puanlarına ait sonuç belgesi   

5- Varsa Hafızlık Belgesi 

6- Sabıka Kaydı (e-Devlet) 

GÖREVLENDİRME ŞEKLİ 

1. Mülakatta 70 ve  üzeri Puan alanlardan başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı 

yüksek olan,  sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde KPSS(DHBT) puanı yüksek olan,  KPSS 

Puanı eşit olması halinde hafızlığı olan, hafızlığı eşit olması halinde tahsili yüksek olan tahsili eşit 

olması halinde yaşı büyük olan tercih edilecektir, 

2. Sınavda başarı sırası Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 03/11/2014 tarih ve 6066 sayılı yazısına 

istinaden  KPSS-DHBT sınav sonucuna göre 60 puan üzeri ve 60 puan altı alan olmak üzere iki 

kategori yapılarak ilk önce 60 puan üzeri alanlar görevlendirme yapılacak olup 60 puan altı 

alanlara diğer kategori bitmesi halinde görev verilecektir.  
3. Görevlendirmeleri sınav sonucuna göre il/ilçe müftülükleri yapacaktır. 

İlanen Duyurulur.20/08/2019 

                        (İMZA) 

                Yüksel GÜZEL 
                            İl Müftü V. 

 

 

 

 


