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cneici OGnnrici cOnnvLENDiRME DUvURUSU

Ilimiz Miifttiliigrince yaprlacak olan mtildkat srnavr neticesinde aga[rdaki tabloda
belirtilen sayrda "Ek Ders Ucreti Kargrhfrnda Gegici Kur'an Kursu O[reticisi'o
gdrevlendirmesi yaprlacaktrr.

A-SINAVA KATILMA $ARTLARI
1- Diyanet igleri Bagkanhfr Atama ve Yer Defigtirme Yonetmelifinin 5. maddesinin (b)
bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" gartrnr tagrmak,

2-En uz imam Hatip Lisesi mezunu veya i.istti dini dgrenim diizeyine sahip olmak,

3- Kur'an kursu ofreticiligi yapmayaengeli bulunmamak,

4- 2018 yrh KPSS (DHBT) srnavrndan 60 ve iizeri puan almrg olmak,

5- Orgtin E[itimde Ogrenci Olmamak.

B. BA$VURU iQiN GEREKLI BU,CBLER
I- Dilekge.

2- T.C. Kimlik ni.ifus cizdantveya kimlik kartr fotokopisi,

3- En son ofrenim durumunu gdsterir belge/diploma fotokopisi,

4- 2018 yrh KPSS (DHBT) sonug belgesi,

5- Varsa Ilafizhk belgesi fotokopisi,

SIIlA
NO

IL rLcE IL GENELI ERKEK
odnnrici roplavr

KONTENJAN DURUMU
I Siirt Merkez )
) Siirt Baykan Ilgesi I
- Siirt Eruh Ilgesi 0

4 Siirt Kurtalan Ilgesi ,,

5 Siirt Pervari Ilgesi 0

6 Siirt $irvan Ilgesi 2

Siirt Tillo ilgesi 6
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C. BA$VURU, SINAV, GOREVLENDiRME VE niGEn HUSUSLAR
1. $artlarr tutan ve bagvuru yapmak isteyen adaylann 17.072920 tarihinden ifibl:qn,
J0J07.20?0 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte giirev almak istedikleri
il veya ilge Miiftiiliifiine miiracaat edeceklerdir.

2. Belgeleri eksik olanlann kayrt ve miiracaatlarr kabul edilmeyecektir.

3. Bellgtilen tarihte slnava katrlmayanlar srnav hakkrnr kaybetmig olacaklardrr.

4. Adaylar slnava gelirken kimlik belgelerini yanrnda bulunduracaklardrr. Kimlik Belgesini
yanrnda getirmeyenler kesinlikle smava ahnmayacaktrr.

5.Miilakatta baganh sayrhnak igin en az 70 puan ahnmasr gerekmektedir.

6.Stnav sonuglart bagan slraslna gore www.siirt.diyanet.gov.tr internet adresinde ilan
edilecek olup, tebligat mahiyetindedir.

7. Gorevlendirrneler miilakatta en yiiksek puan alandan baqlamak suretiyle yaprlacak olup,
puanlartn egit olmasr halinde srrayla KPSS (DHBT) puanl ytiksek olana, hafiz olana, efitim
dtizeyi yriksek olana, do[um tarihi once olana rjncelik verilecektir.

8. Srnav iqlemleri stiresince adayrn beyanr esas ahnacaktrr. Gerge[e aykrrr belge ve beyanda
bulundugu tespit edilen adaylarrn bagvuru ve srnavlan gegersiz sayrlacafr gibi gorevlendirme
yaprlmasr halinde de gdrevle iligili kesilecektir.

f. il ve ilge Mtifttilijkleri adaylann tercihlerine gore puan srralamasr esas ahnmasr suretiyle
gorevlendirme yapacaklardrr.

10. Bu srnav igin yaprlacak miiracaatlar ve slnav sonucu oluqturulacak baqarr listesi sadece
"2020 Yrh Hafiz Kuroan Kursu Gegici Ofiretici Gtirevlendirmesi'o yapmak tizere Kuran
Kurslan igin gegerli olacaktrr.

11. Srrasr gelip teklif edilen gcirevi istemeyenler, ancak dilekge ile feragat edebileceklerdir.
Feragat edenlere ayrlca ikinci bir hak tanrnmayacaktrr.

13. lYlillak4,t Sr{ravr. 04.0!.2!20 tarihinden itiblren Siirt il Miift[liiEiinde vUrrlac-aktlt.

14. internet sitemizde ilan edilen duyuplar ilgililere tebligat mahiyetindedir.

Isteklilere ilanen duyurulur. 17 107 12020
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