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2019-2020 eğitim öğretim yılı için İlimize bağlı İlçe Müftülüklerindeki Kur'an kurslannda görevlendirilmek üzere
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin l0. Maddesi gereğince İl Vtlttlltlgünde yapılacak
sözlü ve uygulamalı sınav ile Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi (Ek ders ücreti karşılığı) alımı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlan taşımak.
2-Diyanet İşl.Bşk.Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.Maddesinin (b) bendindeki ortak nitelik şartını taşımak.

3-Bn az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4-Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
5-Sabıka Kaydı bulunmamak (Kamu için).
6-2018 yılı KPSS (DHBT)'den 60 puan ve üzeri almış olmak.
7-04-06Yaş Grubunaait(|9l0|12017'denönce) 296 saatlik, bu tarihten sonrası için 380 saatlik Çocuk Eğitimi

Sertifikası veya diplomasına sahip olmak.
BASVtJRU İŞLEMLERi VE GEREKLİ BELGELER:

l-Başwruşartınıtuş,yesaibitiminekadargörevalmakistedikleriiıziıçe
Müftülüğüne şüsen müracaat edeceklerdir.

2-İş Talep Formu (Müftülükten temin edilecek.l adet fotoğraf eklenmesi zorunludur)

3-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Diploma.
5-2018 KPSS (DHBT) sonuç belgesi.
6-04-06yaş Grubuna ait sertifikası olanlar için296 saatlik Çocuk Eğitimive Etkinlikleri Sertifikası.

7 -Hafız olanlar için hafizlık belgesi.
8-Her aday sadece bir (1) İlçe için başvuru yapabileceklerdir.
9-Belgeleİi eksik olanlar ile faks ve e-posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV İSLEMLERİ:
l-Sınav 03-04-05 Temmuz 20l9 tarihlerinde saat 09:00'da Zonguldak iı ır,ıurtuıugti Hizmet Binasında yapılacaktır.

2-Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeYecektir,

3-Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup, başarı sıralaması müracaat etmiŞ olduğu ilÇeYe

göre belirlenecektir.
4_-Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en az yetmİş (70) puan alınması gerekmektedİr.

cönnvr,nx»inun isı,nıvrı,nni :

l_Görevlendirmeler, ,orıiı .,*, *** uaşanlı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaYdan baŞlamak suretiYle

başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde DHBT puanı fazla olan, bu Puanln da aYnı olması

halinde, Hafizlık ve öğrenim durumu sırasına göre yapılacaktır,

z-s,na, ,onr|ıur, iı vtıfttıltıgiım iıziın zonguıaaxqdiyanet.gov.tr internet sitesinde yayınlanacak ve aYrıca tebligat

yapılmayacaktır.
3-Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği Ya da beYanda bulunduğu

tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz İayılacagı ğlUİ gor"ul"ndirmeleri YaPılsa dahi görevleriYle iliŞiği

kesilecektir.
4-Yapılan mülakat 20 19 -2020 eğitim_öğretim yl l ı içi n geçerl i olacaktır

SINAV KONULARI:
1-Kur'an-ı Kerim (Yüzüne: 40 puan).

2-Kur'an-ı Kerim (Ezber: 30 puan).

3-Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlAk konulan 30 puan),

İlanen duyurulur.
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