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o6.,15, 7"11

2019 yrlnda agrlacak olan Yaz: Kur'an Kurslannda ilimiz ve ilgelerimizde ihtiyag

oldufu takdiide gorevlendirilmek izere, il tr,tiifttittifiiimtizce 2210512019 tarihinde Geqici

Kur'an Kursu Ofreticisi Millakat Stnavt yaprlacaktrr'

2018-2019 efitim-iifretim yrlrnda gegici olarak giirevlendirilmig olan ii[reticiler,

yeni bir slnava ihtiyag duyulmaksztn 2019 yrh Yaz Kur'an Kursla:nnda

giirevlendirilebilecek oi rp tekrar runava girmelerine gerek bulunmadrfr ilgi (b)

Baqkanh[rmrz bilgi notu ile bildirilmiqtir.

SINAVA KATILMAK iSTEYEN ADIAYLARDA ARANAN $ARTLAR

ILAN

: a) 0210112019 tarihli ve 42049244-900-04 sayrh Valilifimiz onayr.

b) Bagkanltftmtza ait bilgi notu.

657 sayrh Devlet Memurlan l(anununun 48/A Maddesinde belirtilen qartlarr taqtmak,

Diyanet iqleri Baqkanh[r Atama ve Yer De[igtirme Yonetmeli[inin 5'inci maddesiniLn

(b)benclinde belirtilen o'Ortak Nitclik" qarttnt taErmak

imam-ttatip Lisesi mezunu veya iistti dini ofirenim diizeyine sahip olmak,

Kur'a1 kursu ofreticili[i yapmaya mali bir engeli bulltumamak,

Sabrka kaydr bulunmamak (Kamu iqin)

2018 yrh KPSS (DHBT) srnavrna girmiq olmak.

04-06 yaq grubu 6firencilere yonelik din e[itimi verecek ofreticiler igin; Baqkanlt[tmrzca

yaprlan O+-OO yuq Hiao.t igi E[itim Semineri'ne katrlmrq olmak veya 04-06 yag Qocuk
"C.titi-i 

ve ngitimi ile ilgili diplomaya yada bu alanla ilgili en a2296 saatlik serlifikaya

1)

2)

3)
1)

s)
6)
1)

sahip olrnak.
S) 20lS-ZOtq e[iril-r-6fretim yrhnda ek ders ticreti karqrhfrnda geqici olarak gorevlendirilen

dfreticiler 2018 yrh fpSS (bHgf) puanrna sahip olmak koquluyla yeni bir srnava tabi

tritulmaksrzrp 201 9 yrh yaz I(ur'an kursunda gorevlendirilebileceklerdir'

BA$vuRU i$lnmrEni

l-Ba5vurrr gartlarrnr taqryan adaylar en geg 2010512019 tarihi mesai bitimine kadar;

a-D i lekge ( i I Miiftiiltlfiinden temin ed i lecektir)

b-zo t g kpss (DHBTJ ofrer1im dnrumuna gore Diplorna aslr veya onayh sureti, (Milfttilukqe

Diplomanrn veya Gegici Mezuniyet belgesir-rin aslr gortilerek tasdikli fotokopisi ahnrp ash

adaya iade edilecektir.)
c-Ntifus Ciizdanr/Kirnlik Kartr Fotokopisi,
q- KPSS (DHBT) sonlrg belgesi

d-Varsa hafizhk belgesinin ash

e-Adli Sicil Kaydr Belgesi (Resmi Kurum igin olacak)
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f-i (bir) adet vesihalrk fbtograf ile ilimiz: Mtiftiiltifrine $ahsen Mtiracaat edecektir'

2- Her Aday 1 Ilge Vtidtittigii igir-r rniiracaat eclebilir, 1 den fazla yere mtiracaat eden

adaylanu mtiracaatlarr kabul edilmeyecektir'

3-Belgeleri eksik olanlar ile faks, posta ve e-posta yoluyla yaprlan miiracaatlar kabul

edilmeyecektir.

SINAV iSlnnrlnni

l-Srnav zzllslzllg gtinij saar l0:00'da Edirne it vtitttitiigtinde yaprlacakttr' Fazla miiracaat

olmasr durumunda sJnraki gtinlerde de stnava devam edilecektir'

Z- Her aday mtiracaat etmifoidufu ilgeVe gore srnava katrlacak olup baqart

srralamasr rnriracaat etmiq oldugu i19eye' gore belirlenecektir.

3-Belirtilen tarihte slnava katrlmayanlar,"srnav hakkrnr kaybetmig sayrlacak ve ikinci bir stnav

hakkr verilureYecekttr.
4-Bagarrlnuyilubilt-t-t.k iqin sozlli srnavdan en azJ0

GOREVLENDI RME i $l-rn'rlEni

l-Gdreviendirneler, sdzlii srnav sonllcu baqanlr olan adaylar arastndan .en 
ytiksek puan

alan adaydan baglamak suretiyle bagart slraslna gore yaprlacakttr' Puanlann eqit olmast

halir-rdeKpSS (DHBit fnun,'y1iksek olan, bu pJu,tt'tdu eqit olmasr halinde' hafizlk ve

ofrenim durumu slraslna gore yaptiacaKtlr'

2-BaEvuru ve Srnav iglemleri stiresince, if Miifttiliifiimiiz internet sitesinde

(eclirne.diyanet.gov.tr) adresinden yaprlacak tiim duyurular tebligat

tnyrfu.nf,t,r. Adiylara ayrlca bir tebligat yaprlmayacaktrr'

3-Srnav oncesi, sonrasl ve gorevlendirme'sr.irecirldeki iglemlerde gerge[e aykrn belge verdifi

ya da beya'da bulur]clufu tlspit edilen adayla.n baqvuru ve stna'la' geqersiz sayrlaca[r gibi

ior.ul.niirmeleri yaprlia dahi gorevleriyle iliqikleri kesi lecektir'

4-Gorevlendirildikten sonra yapriacak olun dtiu"nlik Sorr-rqturmastnda olumsuz bir durumla

karqrlaqrlnrast halinde 96revlendirmeler sonlandtrtlacaktir.

SINA\/ KONULAITI

Edirne it nltftiitiifiinclen ilanen duyu.tltt. 06/05/2019

(yetmiE) puan altnmast gerekmektedir'

FITIYAQ ODAKLI (Yiiziine
EEitim
Temel Ilmihal Bil iteri (50)

HafrzlrAr (50Ternel itnrihal Bilgileri (30
Pedaeoiik FormasYon Bilgisi (30

Temel ilrnihal Bil ileri (25
ocuk Gelisimi ve Efitirni (30

Kavrama,Muhakeme Etme (1 0
Peclaeoiili Fortlasyon Bilgisi ( I 5

Pedaeoiili Fot'rtrasyotr Brlglsl
Livakati,Temsil KabiliYeti (l 0

Kavrarna,Muhal<eme Etnf. I tQ

Kivrama,Muhakeme Eqryl10)
tivakati,Tenrsit Kabilil'eti (l 0
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