
 

SINAV İLANI
 

İlgi : a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
b)Diyanet İşleri Başkanlığının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
c) Diyanet İşleri Başkanlığının Sınav Yönetmeliği.

 
İlimiz ve ilçelerine bağlı, merkez, kasaba ve köy Kur'an kurslarına     ihtiyaç duyulması halinde Diyanet İşleri Başkanlığının

 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları
 Yönergesi gereğince görevlendirilmek üzere bayan Kur'an kursu geçici öğreticiliği için sınav yapılacaktır.

 
 
SINAVAKATILMAKİSTEYENADAYLARDAARANANŞARTLAR
 
1- 657 sayılı devlet memurları kanununun 48/A maddesinde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak.
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendindeki ortak nitelik şartını
taşımak.
3- İlahiyat fakültesi, ilahiyat ön lisans veya imam hatip lisesi mezunu olmak.
4-İlimiz Merkezine yapılacak müracaatlarda;
a)İlahiyat Fakültesi ve Hafız olanlarda2020 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 veya üzeri puan almış olmak.
b)   İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Önlisans muzunu olanlarda2020 yılı KPSS (DHBT) sınavından 70 veya üzeri puan almış
olmak.
5-       İlçe Müftülüklerine yapılacak müracaatlarda; tüm kategorilerde 2020 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 veya üzeri
puan almış olmak.
6- 4-6 Yaş grubu Kur'an Kursları için; 3. madde de belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte
çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili       belge 19.01.2017 tarihinden önce ise ilgili kuruluşlardan çocuk gelişimi ve eğitimi

       alanıyla ilgili296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak, 19.01.2017 tarihinden sonra ise 380 saat ve üzeri belge
 ye sahip olmak.

7- Bayan olmak.
8- Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

 
BAŞVURUİÇİNGEREKLİEVRAKLAR
 
1- Dilekçe ( İl ve İlçe Müftülüklerinden temin edilecektir.)
2- T.C.               kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
3- Mezuniyet             durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi
4- 2020 yılı DHBT sonuç belgesi.
5- Varsa Hafızlık Belgesi
6- Vesikalık fotoğraf (bir adet)
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BAŞVURU İŞLEMLERİ
 

1- Müracaatlar 13.07.2021 Salı günü başlayacak olup 30.07.2021 Cuma günü saat 17:00'akadar     istenilen belgelerle
                     birlikte İl Müftülüğü ve İlçe Müftülüklerine yapılacak olup belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar

                 kabul edilmeyecektir. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları da kabul edilmeyecektir.
2- Sınav değerlendirme ve başarı sıralamasında il ve ilçeler ayrı ayrı değerlendirileceğinden, geçici öğreticilik sınavı
müracaatlarında tek bir yer için müracaat (il veya ilçe) yapılacaktır.
3- Adaylar Yüzüne, Hafızlık ve 4-6 yaş grubu kategorilerinden yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.
SINAV İŞLEMLERİ

Sınav     sözlü-mülakat şeklinde yapılacaktır.
Sınava                     girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri İlimiz Müftülüğünün h  ttp://yozgat.diyanet.gov.tr e

   posta adresinden ilan edilecektir.
Adaylarsınavagelirkenpasaport,ehliyetveyaT.C.kimlikbelgesindenbirisiniyanlarındabulunduracaklardır.
İlan                         edilen tarihte sınava katılmayanlar (her ne mazeretle olursa olsun) sınav hakkını kaybetmiş sayılacakve
adayaikincibirsınavhakkıverilmeyecektir

 
 
SINAV       SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ:
 
1- Sınav                 sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün 

             http://yozgat.diyanet.gov.tradresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Sözlü                 sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
3- Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre
görevlendirme yapılacaktır.
4- Puanların eşit olması halinde sıralama DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması       halinde, hafızlık ve

     öğrenim durumuna göre yapılacaktır.
5- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar hakkından
vazgeçmiş sayılacaktır.

SINAVI           KAZANIP ATAMASI YAPILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

T.C.   Kimlik fotokopisi.
En                 son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.

3-           Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi.
4-       Adli Sicil Kaydı.
5- Vesikalık fotoğraf (1 adet)
DİĞER HUSUSLAR:
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Ali GÜLDEN
İl Müftüsü

1- Sınav                       işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit
     edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak olup atama yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

2- Sınav               ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün http://yozgat.diyanet.gov.tr e posta adresinden yapılan tüm
         duyurular tebligat sayılacaktır. Aynca tebligat yapılmayacaktır.
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