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KIRI(LAREıİ vrÜrrÜıÜĞtıNDEN DUYURU
İlgi: a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Yaizlik, Kur'an Kursu Ögretlcligi, İmam-Hatiplik ve Müezzin-
Kalyıınlık Kadrolanıra Atama ve Bu Kadrolann Kariyer Basamaklarında Yükselme yönetmeliği

d) Diyanet İşleri Başkanlığının 03llll20l4 tarilıli ve 60600 sayılı yazısı.

Aşağıda belirtilen İlimiz ve İlçe Müftültlklerimizde 2al9-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında Kruan
kurslanmızda eğitim ve öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde ytirüttllebilmesi amacıyla, öğretici
ihtiyacı kadrolu personel ile karşılanamadığndan ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere; ilgi
(a),(b),(c) yönetmelikler ile ilgi (d) Başkanlık yazlsl gereğince, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde
sözlii sınavla Geçici Kuran Kursu Öğreticisi alınacaktır.

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
|,657 sayılı Devlet Memurları Kanununrrn 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki
"Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

4- 2018 yılı KPSS (DHBT) srnavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 60 ve üzeri puan alan
miiracaatçı olmaması veya yeterli gelmemesi durumurda KPSS (DHBT) puanı 60 (altmış)'rn altında
olanlann da baŞvuruları alınacak ancak müracaat saylsrnı karşılamadığı takdirde sınava kabul edilecektir.
İhtiYaÇ olmasr halinde görev verilecektir. (Bu puanlar mtiracaat edebiİınenin ön koşrıludur. Sözlü sınavın
hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.)

5,4-6 YaŞ grubu öğreticiler için çocuk gelişimi alanlarında lise, önlisans veya lisans ınezuniyeti diploması
Y.! da l9l0ll20l7 tarilıindeıı önce alınmış sertifika ya da kurs bitirme belgesine sahip olanl ar haiç, okul
Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitim Kurs Programı (İS0 saat) bitirme belğesi alma şartı aranacaktrr.
6- Kırklareli İl Müftülüğiimiizce 29 Ağusto s 20|9 tarihinde yapılacak olan yarışma sınavında başanh
olanlar 2a19-2020 yılı eğitim öğretim döneminde ihtiyaç olması halinde görevalabileceklerdir.

B_ BAşVURU İÇİN GEREKLİnrr.crr-nR
1- DilekÇe (Müftülüklerden temin edilecek) kirklareli@diyanet.gov.tr adresi duyurular kısmında
mevcuttur.

2-T.C. kinılik no'lu nüfus ciizdanı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (İlçe Mtıfttılüğü tarafından diploma
veYa geÇicİ mezuniYet belgesinİn aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
4- 2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafizlık belgesi aslı ve fotokopisi, (İlçe Mılftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi
alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

6- Varsa 4-6 YaŞ öğretici sertifikası, (İlçe Müftülüğü tarafindan aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp
aslı adaya iade edilecektir.)

7- Adli Sicil Kaydı



tsAşV URU IşLıjiVtLEİ(r

1_ Başvuru yapmak isteyenler en geç 27 nLna§ günü mesai bitimine kaılar istenilen belgelerle birlikte

görev almak istedikleri ya|ıızcabir ilçe mtıfttilıIgtıne şahsen müracaat edeceklerdir. Birden faz|a ilÇe

müfttilüğiine miiracaat edenlerin (sınavı kazansa|i dahi) mürac aat|arı geçersiz sayılacaktır,

2_S ınav 19 t 08 l201g tarihinde iı ıvrrutıııağünde yapılacaktır.

3_ Adaylaryüzüne / Hafızhk l 4-6yaşgİİn" t#e9lı.rildenya|nızcabirine müracaat edebileceklerdir.

4_ ilan edilen tarihte sınava katılmayjar smav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaYa ikinci bir sınav

hakkı verilmeyecektir.
SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İşınıvıın,nİ

1_ Sına, sonuçlarr İ1 Müftülüğünıüzün http://kirklareli.diyanet.gov.tr adresinden ilan

edilecektir, adaylara ayrıca tebli gat yapılmayacaktr,

2_ Sözlü srnavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır,

3_ Sınavda başaı.ılı olanlar ve öırceki yıllarda (2016-20|7,20|7-2018,2018,2a19) YaPılan sınavlarda

başarılı olanlar arasıncla puanı en ytıksek olandan başlamak üzere baŞarı listesi hazırlanacak, ihtiYaÇ

kadar asil. diğerleri de yedek oıuruı. belirlenecek, görevlendirmeler en Yüksek Puan alan kiŞiden

başlayarak yapılacaktır.

4_ puanların eşit olması halinde sıralama 2018 yılı KPSS (DHBT) plıail yüksek olana, bu Puanın da eŞit

olınası halinde, hafizlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.

5_ Ası1 adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan soffa, sınav iÇin müracaat ettiği ilÇede 2019-

2020 eğitim öğretim yılı tamamlanıncaya kadaı, ihtiyaç olması durumuırda sözlü sınavda başarılı olan

yedek adaylar sırayla görevlendirilebilecektir,

6_ yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabuİ etmeYenler

görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir,

niĞr,n HUSUSLAR

l_Sınav işlemleri siiresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe ayklrı belge ve beYaııda bulunduğu

tespit ediünlerin başvuru ve sınavları ğeçersiz sayılacağı gibi görevlendirme YaPılması halinde de görevle

ilişiği kesilecektir.

2_ Sınav,e görevlendirnıe sürecinde il Müftülüğümüziin inteınet sitesinde yapılaıı tiim drıYurular tebligat

sayılacaktır.

3_ Geçici Kur,an Kursu Öğreticisi olarak görevleııdirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunrı

lıükiimlerine göre çalıştırılacaklardır.

(uıza)
Abdullah MANGIR

il ıvıtıfttıstı v.

SINAVKONULARI
1- Kuı'aıı-ı Kerim

2- Temel İlnıihal Bilgisi

3- Pedagojik Formasyon Bilgisi

İlk Mtlracaat Tarihi
Son Müracaat Tarihi
srnav Tarihi ve saati
sınav yeri

:15.08.2019
:27.08.20|9
:29.08.20|9 - 09.30
: iı ıııtıttııtıgtı
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