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BURDUR iL MUFTULUGUNDEN DUYURU

ilgi

—

: 03/11/2014 tarihli ve 94013213-903-6066 sayili yaz1.

ilimiz merkez ve flge Miiftiiliiklerine bagli Kur’an Kurslarinda 2021-2022 egitim ve 6gretim yili igin

ihtiyag olmasi halinde Gegici (Ek ders iicreti kargiliZi galisan) Sretici alimacagindan asagidaki gekilde
miilakat sinavi yapilacaktir

Se

Smava Katilma Sartlari:
1- En az imam-HatipLisesi mezunu olmak,
2- Diyanet isleri Baskanligi Atama ve Yer Dejistirme Yénetmeliginin 18-9/c maddesi ile ilgi yazi

uyarinca aranan sartlari tastyor olmak.

3- 2020 KPSS —- DHBT Sinavindan 50 puan ve iizeri almis olmak.

4- Sinava giren adaylar miilakatta 70 veiizeri puan almas halinde 2021-2022 egitim- dgretim siiresi

iginde ihtiyag duyulan Kur’an kurslarinda il/ilge Miiftiiligii tarafindan gérevlendirme yapilacaktir.

isteklilerin en geg 11.06.2021 Cuma mesai bitimine kadar {1Miiftiiliigtine sahsen iniiracaat etmeleri,
miiracaat sirasinda diploma, 2020 yili KPSS (DHBT)sonug belgesi, varsa Hafizlik Belgesi ibraz

etmeleri, yarisma sinavina gireceklerin 15/06/2021 Sali giinii saat 10:00’da flimiz miiftiiligiinde hazir

bulunmalari gerekmektedir.

Basvuru Evraklan

1-Dilekge
2-Nufus Ciizdan fotokopisi
3-Tahsil belgesi (En az imam Hatip lisesi veya dini yiiksek Sgretime ait diploma /mezuniyet
belgesinin fotokopisi)
4-Mezuniyet durumuna gére 2020 KPSS (DHBT)sonug belgesi
5- Varsa Hafizlik Belgesi
6- Varsa Okul Oncesi Gocuk Gelisimi ve Egitimi Sertifikasi (380 saat ve tizeri)

GOREVLENDIRME SEKLi
i Miilakatta 70 ve tizeri Puan alanlardan basari siralamasinda sirasiyla s6zlii smav puani

yiiksek olan, sézlii smav puanlarmin esit olmasi halinde KPSS(DHBT) puanr yiiksek olan,
KPSSPuan: esit olmasi halinde hafizhg: olan, hafizhgi esit olmasi halinde tahsili yiiksek olan

tahsili esit olmasi halinde yasi biiyiik olan tercih edilecektir,
2, Smavda basari sirasi Diyanet isleri Baskanhgi’nm 03/11/2014 tarih ve 6066 sayil
yazisina istinaden KPSS-DHBT sinav sonucuna gére 60 puan iizeri ve 60 puan alti alan olmak

iizere iki kategori yapilarak ilk énce 60 puan iizeri alanlar gérevlendirme yapilacak olup 60

puan alt: alanlara diger kategori bitmesi halinde gérev verilecektir.

oy Gérevlendirmeleri sinav sonucuna gore il/ilge miiftiiliikleri yapacaktir.
ilanen Duyurulur.26.05.2021

Enver TURKMEN
il Miiftiisii


