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:55489305/903.02:Geçici Yaz Kur’an Kursu
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DUYURU
İlgi

:a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi.
c) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve
Pansiyonları yönergesi.
d) Diyanet İşleri Başkanlığının 18.05.2017 tarihli ve 94013213-900/E-35458 sayılı yazısı.

İlçe Müftülükleri tarafından açılacak olan 2018 yılı Yaz Kur’an Kurslarında (Cami, Kur’an Kursu
veya uygun görülen diğer yerler) ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere 29/05/2018 tarihinde İlimiz
Müftülüğünde Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi sınavı yapılacaktır.
2017-2018 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen
öğreticiler yeni bir sınava tabi tutulmaksızın görevlendirilebileceklerdir.
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki
“Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
4- 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş olmak,
5- Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Dilekçe, (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek.)
2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından diploma veya
geçici mezuniyet belgesinin aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
4- 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5- Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi, (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi
alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
BAŞVURU İŞLEMLERİ
1- Başvuru yapmak isteyenler en geç 24/05/2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle
birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilce müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Birden fazla
ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz sayılacaktır.
2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
SINAV İŞLEMLERİ
1- Adaylar, sınava gelirken T.C Kimlik Nolu belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)
yanlarında bulunduracaklardır.
2- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir.
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SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1- Sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün http://gaziantep.divanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir, adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
3- Görevlendirmelerde öncelikli olarak 2016 yılı KPSS (DHBT) 60 ve üzeri olanlar arasında yapılacaktır. 60
puan üzeri yeterli elaman olmaması halinde DHPT sınavına giren adaylardan mülakat puanı yüksek olan
dan başlamak suretiyle İlçe Müftülüklerince yapılacaktır.

4- Sınavda başarılı olanlar arasında ortalaması en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi
hazırlanarak ihtiyaç kadar alınacaktır. Diğerleri de yedek olarak belirlenecektir. İhtiyaç halinde
yedeklerden sıra ile alınacaktır.
5- Puanların eşit olması halinde sıralama 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit
olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.
6- Asıl adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, sınav için müracaat ettiği ilçede 2018 yılı
Yaz Kursları tamamlanıncaya kadar ihtiyaç olması durumunda sözlü sınavda başarılı olan yedek adaylar
sırayla görevlendirilebilecektir.
7- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar
görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.
8- Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi adayın sınavı kazandığı
ilçe müftülüğündeki 2018 yılı Yaz Kur’an Kursları ek ders ücreti karşılığı geçici öğretici
görevlendirmeleri için geçerli olacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle
ilişiği kesilecektir.
2- Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat
sayılacaktır.
3- Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
hükümlerine göre çalıştırılacaklardır.
SINAV KONULARI
1- Kur’an-ı Kerim Yüzüne (40 Puan Üzerinden)
2- Kur’an-ı Kerim Ezber (30 Puan Üzerinden)
4- Dini bilgiler
(30 Puan Üzerinden)

Ahmet ÇELİK
İl Müftüsü
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