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                                    HAKKÂRİ İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN SINAV İLANI 
 

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 Başkanlığı'nm 09.09.2016 tarihli ve E-44009 sayılı yazısı. 

e) Diyanet İşleri Başkanlığının 30.07.2019 tarih ve E.418756 sayılı yazısı. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için ilimiz merkez ve bağlı ilçe müftülüklerinde ki Kur'an 

Kurslarında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğinin 10. Maddesi ile Başkanlığın ilgi (e) yazısı çerçevesinde ilimiz müftülüğünce 

sözlü sınavı ile Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi (Ek ders ücreti karşılığı) alımı yapılacaktır. 

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. İmam-Hatip Lisesi, Ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak, 

4. 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri puan almış olmak. 

5. 2018 yılı KPSS (DHBT) den 50 puan ve üzeri olanlarda mülakata alınabilecek, ancak 

60 ve üzeri puan alanlara görevlendirmede öncelik tanınacaktır. 60 üzeri yeterli sayıda 

başarılı bulunamazsa 60’ın altında 2018 KPSS (DHBT) puanına sahip olan sözlü sınav 

puanlardaki başarı sırasına göre görevlendirilebileceklerdir.  

6.  4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3'üncü maddede belirtilen dini öğrenim 

düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 

resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi 

ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 

19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla 

ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak. 

 

II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

1. Dilekçe 

2. T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi 

3. Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurum için) 

4. 2018 KPSS (DHBT) sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya 

mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti 

5. 2018 KPSS (DHBT) sonuç belgesi  (bilgisayar çıktısı) 

6. Varsa Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesi 

 

 NOT: Müracaatçılar 2018 KPSS (DHBT) sınavına hangi diploma ile girmiş ise o 

diplomayı ibraz etmek zorundadır. 
 

 



 

 

 

III- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

 

1. Başvuru yapmak isteyen adaylar 16/08/2019 tarihinden 30/08/2019 tarihine kadar 

mesai saatleri içerisinde istenen belgelerle birlikte görev almak istediği yalnızca  İl 

veya İlçe. Müftülüğüne müracaat edecektir. Birden fazla il veya ilçe Müftülüğüne 

müracaat edenlerin müracaatları [sınavı kazansalar dahi] geçersiz sayılacaktır.  

2.  Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.  

3.  Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.  

4. Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik 

belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.  

5.  Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.  

6.  Sınav sonuçları başarı sırasına göre www.hakkari@diyanet.gov.tr internet adresinde 

ilan edilecek olup, Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır 

7.  Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak 

olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız 

olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.  

8.  Sınav işlemleri süresin’ce 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.  

9. Her aday müracaat etmiş olduğu il veya ilçeye göre sınava katılacak olup başarı 

sıralaması müracaat etmiş olduğu il veya ilçeye göre belirlenecektir.  

10. Sınav, Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, İtikat ve Siyer konularından yapılacaktır 

11. Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak olan 

tüm duyurular tebligat sayılacaktır.  

12. Yedekte kalanlar müracaat ettiği il veya ilçe müftülüğünde daha sonra açılacak veya 

ihtiyaç duyulacak kurslara yerleştirilebileceklerdir.  

 

            İlanen Duyurulur.  
 

 

 

İLİMİZ MERKEZ VE BAĞLI İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNDE 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ MUHTEMEL PLANLAMASI 

 

İLİ /İLÇE İHTİYAÇ ODAKLI HAFIZLIK 4-6 YAŞ TOPLAM SINAV TARİHLERİ 

YÜKSEKOVA 29 8 9 46 02.09.2019 (Pazartesi) 

ŞEMDİNLİ 45 8 4 57 
04.09.2019 (Çarşamba) 

DERECİK 20 3 2 25 

MERKEZ 60 2 8 70 
05-06.09.2019 (Perşembe-Cuma) 

ÇUKURCA 2   2 

       TOPLAM :       200 

                                                                                

 

 



 
 
 
 
 
 
 

………………… ………………. MÜFTÜLÜĞÜNE 

 

2019-2020 yılı Eğitim-Öğretim Dönemi Kur'an kurslarında, müftülüğünüzün ihtiyaç duyduğu 

geçici öğretici görevlendirilmeleri için iliniz müftülüğünün sınav kurullarınca yapılacak sözlü 

mülakat sınavına katılmak istiyorum. 

Askerlik, sağlık ve adli yönden geçici Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir durumum 

bulunmamaktadır. 

Gereğini arz ederim 

 

                                                                                                                                …/08/2019 

                                                                                                                               Adı Soyadı 
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