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657 SaYılı Devlet Memurlarl Kıırıunııııuıı 48 iı-ıci ıııadılesinde belirtilen şartları taşımai<.
Dil"anet İŞleri BaŞkanlığıırıı-ı ilgili ıönetır,ıeliklcrinde ön görlilen f)in Hizmetleri Sınıfln<Ja çahşanpersonel ıçin aranaıı "Oıtak Nitelik.' şartlnt taşın-ıak.
I(ur'an Kursu Ögreticiligi yapı-,-ıal,a engeli buluı-ııı-ıamal<.
2018 KPSS (DHBT) srnavından 60 ve üzeri pı-ıan almış olmak.
Imam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunlı olmak.
Bayan olmak
Sabıka Kaydı Bulunmamak (Kamu İçin)

KUR,AN KURSU GBÇiCİ ÖĞRETİCİLİĞİ
BA

İl ve İlÇe Müftülüklerimiz Kur'an Kurslarında bayan geçici öğretici olarak görevlendirilmek üzere
aŞağıda belirtilen Şartları taşıyanlar arasından gclrevlendİrme yapılacaktır:

A - ARANAN ŞARTLAR :

l.
,

3.
4.

5.
6.
7.

B _ BAŞVURU İŞLEMLERi VE DEĞERLENDiRME :

1- İstekliierin 25.03.2019 - 08.0'1.2019 tarihleri arasında ııesai içersin cle istenen belgelerle birlikte
ı] i m i z Müftiilt'iğiiı-ıe şahsen m ürırc aat ecl ecek l ercl i r.

2'Görevlendirmeler 2018 KPSS (DHB]') pllanl 60 l,e |izeri olanlar arasından Ii N{ıitttilük Sına,Kurulunca YaPılacak ınülakat sına\l netic:esiırde en yiiksek pı-ıan alandan başlamak suretiyle sıralamalistesi vapılacirktır. puaı]lar eşit tıln]ası dı,ıı,ulnııılcla kpss i»r{nr; puanı yüksek olana. haflz olana.
eğitiırı düzeYi Y'iiksek cılana. doğun-ı tarihi ijnce olaıra öncelik verilecektir.

3- KPSS (Dr{B f ) Slna\/1lla girıniş t'akat 60 r,,e ı-izeri pı-ıaırı olmayanlarııı slnava müracaat etmek
istemeleri lraliııde burıların talepleri kaL,ıııl edilecek. sınava tabi tutulacak ye başarı listelerj kendi
aralarında oluıŞtlırtılacaklır. Ancak Mlifiü]iiğtimüze müracaat eden KpSS (DHBTİ sınaı,ından 60 ı,eüzeri Puanı olan mtiracaatÇlnın olmaması ya da müracaat olduğu lıalde yapıiacak mülakatta başarılı
saYılanlarırı ihtiYacı karŞılanramasl veya tercilıte bulunmamaları halinde bu grupta slnava girerek
başarılı sayılanların görevlendirilmesi yapılabilecektir.

4- !-6 yaŞ grııbu Kıır'an Kursları için3'tincü maddede beliııilen dini öğrenimden birine sahip olmaklabirlikte Çocuk geliŞin-ıi ve eğitimi alanıyla ilgili diplonraya veya1 qı6ıızoı7 tarihinden once çocı_ıkgeliŞimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saatliİ seılifikaya sahip olmak l9l0 |12017 tarihinden sonra
Çocı"ık geliŞimi i'e eğitimi alaırıyla itgiti en irz 380 saat ııe üzeriİeıtiflkaya sahip olmak5-, Ada1''lar Slnava gelirkeıı kinılil< belgelerini 1,ırnıı-ıda buluııt]ı_ıracaklarjır. Kimlik belgesiııi ,,anıı-ıdagetirmeyen acla,Iar kesinlikle sınava aiınırravacaktır.

6- Slııav iŞleırılerı bo.vı-ıııca adııl'ıı-ı bevaırı esas alıı-ıııcaktır. Gcrçeğc aykırı İ-ıclge r,e bet.ancla bulı_ınclı_ığu
tesPit edilenleriıl baŞr'uru ve sıııavları geçeı,siz stııılacarğı giı-,İ gcıİevıencliİme y"p,ün-,u, halinde degörevle iliŞiği kcsilecek ve hakkında gerekli 1,asal işiemücr ğc-rçeküeştirilecektir.
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7-Terör Örgütterine VeYa Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine Karşı faaliyettebulunduğuiıa karar verilen YaPı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisalı yahutbunlarla İrtıbatı sonradan tespit edilenierin,1- sınavi kizun*uıar bile)görevlendirmeleri
YaPılmaYacağı gibi, görevlerine son verilecek oIup, hiçbir hak idjia edemeyeceklerdir.8-Görevlendirme iŞlemleri ihtiyaca gcıre il r.yulİç.-vtİrtuıdn..ir.. yup,ıu.uttr..9-Görevlendirmesi YaPılacak olan öğreticiıere ycıneılk olarak, aana sonrİ belirlenecek olan gün ve saatte

İ:Xİffi:;L:İİlİ: 
semineri düzenlenecektir. Seminere katı]ım zorunıu oıacak, katıımaı,inıara görev

10- Bu duYuruda belirtilen Şartları. ta.şımayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 08.04.2019Pazartesi günü mesai bitiminden ,on u İaprıan müracaatlar kabul edilmeyecektir. şartlarıtaŞımadığl halde müracaat edenlerin dilekç.İ.rl oitı.ate alınmayu.uk olup, ayrıca bunlara yazılıcevap veri lmeyecektir.
11' Belirtilen tarihte sınav katıimayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.12- Mülakatta başarılı sayılabilmek için en u, ıı puunalınması şarttır13.Sınavsonuçları(70veizeri.puanalanluoıi,ıtıttiıüğümüziıun.p*o,uve@

internet adresinden ilan edilecek 9lun adaylİa uyııca tebligat yapılmayacaktır,14-Sözlü smav_SonuÇlarına iliŞkin itira)Iar, rrruu ,onrçüarınrn iıan ediımesinden.itibaren 7 (yedi) güniÇerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak oil.ı.ç. iİe il müftülüğüne vrprıu.utt, r. ifu;;;en'geç 15 (onbeŞ) gün iÇerisinde incelenerek kara bağlanıp adaya bilgi veİile..ı.tİr. Zamanında ve usulüne uygunyapılmayan itiraz dilekçeleri dikkate ul,i.ayacaktır,

C - GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe
2- Diploma
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- 2018 yılı KPSS(DHBİ) Sonuç Belgesi
5- Hafızlık Belgesi (Varsa)
6- 4-6 Yaş Grubu Eğitim Sertifikası (Varsa)
7- Sabıka Kaydı

D_ SINAV KON|,iULARI
1-Kur'anı Kerim

?-Pl"i bilgiler ( itikat,ibadet,siyer,ve ahlak konuları)
3-Hitabet

E -SINAV TARİHi VE YERİ

1-Mülakat Srnavl 09,04,20Ig Salı günü saat 09:00'da Uşak il Müftülüğü Fatih Erkek yatılı Kur,anKursunda YaPılacaktır, Sınavları, bit*.r..i durumunda mülakataertesi gün devam edilecektir.

İlgili]ere ilanen duyurulur 2rl 03 129|2
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