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ya^fl.

iıimiz , ilçe Müftüli.iklerine bağlı Kız ve Erkek Kur'an kurslarında 2019-2020 eğitim-öğretim

yılı <ıgİenli kayıtları 16 Eylüİ2019 tarihinden itibaren başlayacaktır. İhtiyaç olmasr halinde

.t a*İ, ücreti karşılığı İlçe Müftülüklerimize bağlı Kur'an kurslarında ÇalıŞtırılmak üzere

geçici öğretici görevlendirilecektir.

A- 4-6 yaş Kur'an kursları için:
1- 4 yıllık dini ytikseköğrenim mezunu olmak
2- olul Örc.rİÖgretrnenliği, Çocuk Gelişimi (Ön lisans) veya meslek lisesi çocuk geliŞimi

bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak izere çocuk geliŞimi Ve eğitimi

alanında mezuniyeti veya Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden

birine sahip olmak )

3- 201s-DHBT'den geçerli puan almış olmak. Merkez İlçeler için 60 ve üzeri, dış ilÇeler iÇin

50 ve üzeri puan almış olmak.

B- Hafizlık kursları için:
I.Hafız olmak,
2. Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
3. 2018-DHBT'den geçerli puan almış olmak . Merkez İlçeler için 60 ve üzeri, dış ilÇeler iÇin

50 ve üzeri puan almış olmak.

C- İlıtiyaç odaklı Kur'an kurslarr için:
1. Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2.20|8-DHBt'den geçerli puan almış olmak. Merkez İlçeler için 60 ve üzeri., dış ilçeler için
50 ve üzeri puan almış olmak.

Görevlendirme İçin İstenen Belgeler:
1- Başvuru dilekçesi, görev almak için istenen İlçe Mtlftülüğüne verilecektir.
2- Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- DHBT Sınav sonucu fotokopisi
5- Savcılık belgesi
Bu itibarla;

l- Müracaatlar 26 Ağustos 2019 - 06 Eylül 2019 tarlh|eri arasında görev almak İstenen

İlçe Mtlftülüklerine yapılacaktır.



2- Müracaatlar sadece 1 ilçe için yapılacaktır. Birden faz|a ilçelere müracaat edenlerin
snavı kazansalar dahi iptal edilecektir.

3- Sınav 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da ilçe Müftülüklerinde yapılacaktır.
4- Yerleştirme en yüksek puanı alandan başlamak suretiyle yapılacaktır.
5- Sınavı kazanmak mutlaka görev almak anlamına gelmemelidir.
6- İlçe Müftülükleri smavı kazananların listesini ve sınav evraklarını snavın bitiminde İl

Müftülüğüne elden teslim edecekler.
İlgililere duyurulur.
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