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İ  L  A  N 
 

 

İlimize bağlı İlçe Kur’an Kurslarında ihtiyaç olduğu takdirde görevlendirilmek üzere İl Müftülüğümüzce 

16/04/2019 tarihli ve E.129994 sayılı yazımızla Geçici Öğretici sınav ilanına çıkılmıştı. 
Ancak geçen süre zarfında yapılan müracaatların İlçe kontenjanlarını doldurmadığı anlaşıldığından, 

16/04/2019 tarihli ve E.129994 sayılı ilan iptal edilerek, görülen lüzum üzerine aşağıda belirtilen şartlara göre yarışma 

sınavı ile ek ders ücreti karşılığında Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi sınavı yapılacaktır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 

 

  (İMZA) 
                                                                                                                                          İzani TURAN 

                                                                                                                                             İl Müftüsü 

 

A- SINAVA KATILMA ŞARTLARI: 

 

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48. maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak, 

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen 
“Ortak Nitelik” şartını taşımak, 

3- İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak, 

4- Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak, 

5- Sabıka Kaydı bulunmamak, 
6- 2018 yılı DHBT sınavına girmiş KPSS(122/123/124) Puan türlerinin birinden puan almış olmak. 

 

B- BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 

1- Müracaatlar 07.05.2019 tarihinde başlayacak olup, başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 21.05.2019 Salı 

günü mesai bitimine kadar; 
a) Dilekçe, (İlçe Müftülüğünden temin edilecek) 

b) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, 

c) 2018 KPSS (DHBT) öğrenim durumuna göre diploma aslı veya kurumca tasdikli fotokopisi, (son sınıf 

öğrencileri ile mezun durumda olabilecekler veya kredisini tamamlamış dönem sonunu bekleyenler 
durumlarını belirtir bir yazı veya belge ile müracaat edebileceklerdir.) 

d) 2018 KPSS (DHBT) sonuç belgesi, 

e) Varsa Hafızlık belgesi ile 4-6 yaş sertifikasının aslı veya kurumca tasdikli fotokopisi, 
f) Bir adet vesikalık fotoğraf, 

ile görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir. 

2- Her aday sadece bir İlçe Müftülüğüne müracaat edebilir. Birden fazla ilçeye ve kategoriye müracaat 
edenlerin müracaatları ve sınava katılmaları halinde sınavları geçersiz sayılacaktır. Müracaatlar hafızlık, 4-6 yaş ve 

yüzüne eğitim guruplarından sadece birine yapılacaktır. 

 

C- SINAV İŞLEMLERİ  

 

1- Sınav Bursa İl Müftülüğü Hizmet binasında 10-11-12 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olup katılımın fazla 

olması halinde devam eden günler de sürecektir. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınava gireceği 
tarihler ilan bitim tarihinden sonra İlimiz Müftülüğü bursa.diyanet.gov.tr  internet adresi “Duyurular” bölümünde 

ilan edilecektir. 

2- İlan edilen tarihlerde sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve ikinci bir sınav hakkı 

verilmeyecektir. 

Sayı : 97518179-902.03-E.173766 

Konu 
: 16/04/2019 tarihli Geçici Öğretici 

sınav ilanı iptali ve yeni sınav ilanı. 



3- Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye ve kategoriye göre sınava katılacak olup başarı sıralaması müracaat 

etmiş olduğu ilçeye ve kategoriye göre belirlenecektir. 
4- Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en ez yetmiş (70) puan alınması gerekmektedir. 

 

Ç- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ 

 

1- Görevlendirmeler, sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak 

suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde DHBT puanı fazla olan, bu puanın da aynı 
olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumu sırasına göre yapılacaktır. 

2- Bundan sonra yapılacak Yaz Kursları, İhtiyaç Odaklı, 4-6 Yaş ve Hafızlık Kursları Geçici Öğretici 

görevlendirmelerinde bu sınav sonuçları dikkate alınacak olup, Başkanlığımızca başka bir talimat gelmediği 

takdirde, bu sınav puanları ve görevlendirme süreleri 2020 DHBT sonuçları açıklanıncaya kadar geçerli 

olacaktır. 
3- Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak tüm duyurular tebligat 

sayılacaktır. 
4- Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda 

bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirmeleri yapılsa dahi 

görevleriyle ilişikleri kesilecektir. 
5- Görevlendirildikten sonra yapılacak Güvenlik Soruşturmasında olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde 

görevlendirmeler sonlandırılacaktır. 

 

D- SINAV KONULARI: 

 

Yüzüne eğitiminde görev alacak öğreticiler: 

a. Kuran-ı Kerim ve Temel İlmihal Bilgisi (50 puan) 
b. Pedagojik Formasyon Bilgisi (30 puan) 

c. Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme ve İfade Etme Yeteneği (10 puan) 

ç. Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 puan). 

 

4-6 yaş eğitiminde görev alacak öğreticiler: 

a. Kuran-ı Kerim ve Temel İlmihal Bilgisi (30 puan) 

b. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilgisi (30 puan) 
c. Pedagojik Formasyon Bilgisi (20 puan) 

ç. Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme ve İfade Etme Yeteneği (10 puan) 

d. Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 puan). 
 

Hafızlık eğitiminde görev alacak Öğreticiler: 

a. Hafızlığı (50 puan) 

b. Temel Ilmihal Bilgisi (20 puan) 
c. Pedagojik Formasyon Bilgisi (10 puan) 

ç. Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme ve İfade Etme Yeteneği (10 puan) 

d. Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 puan). 
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EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRİLECEK 

GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAV MÜRACAATI DİLEKÇE FORMU 

……………………….. İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE 
 

Adı Soyadı  

Sicil No (Varsa)  

TC. Kimlik No  

Baba Adı   

Doğum Yeri - Tarihi  

DHBT Öğrenim Durumu  

2018 KPSS (DHBT) 
Sınav Puanı 

 

Daha Önce Görev Almış İse  

Görev Aldığı Yer ve Tarih 
 

Varsa Görevle İlgili Özel Eğitim 

ve Nitelikleri 

(Hafızlık belgesi, 4-6 yaş sertifika 
vb.) 

 

Talep Edilen İlçe 

(Yalnız  1 (bir) İlçe) 

 

 

Not : Birden fazla ilçeye müracaat etiğim takdirde tüm 

müracaatlarımın iptal edileceğini kabul ederim. 

Talep Edilen Kategori 
(Yalnız 1 (bir) kategori 

işaretlenecek) 

 

         Yüzüne Eğitimi 

 
         4-6 Yaş Eğitimi (Sertifika gerekli) 

 

         Hafızlık Eğitimi (Hafızlık belgesi gerekli) 

 

 

 

Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doldurulmuş olup, İl Müftülüğünce 17/04/2019 tarihinde ilan edilen ve 
yapılacak olan yarışma sınavına katılmak istiyorum. 

Ek ders ücreti karşılığında geçici öğretici alımı müracaatıma esas olmak üzere müracaat şartlarını taşıdığımı, 

sabıka kaydımın ve görev yapmama mani bir özrümün bulunmadığını, Güvenlik Soruşturmasında hakkımda olumsuz 

bir durumla karşılaşılması halinde görevlendirmemin sonlandırılmasını kabul edeceğimi beyan eder; 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

 

                                                                                                     …. / …. / 2019 
 

 

                  İmza 
      Adı Soyadı 

 

 

Adres     :                                                                                                                  
 

 

Cep Tel: 


