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İlgi :a) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’ an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci 
Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği 7. Maddesi.  
b) Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’ an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve 

Müezzin Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında 

Yükselme Yönetmeliği 9.maddesi.  
c) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği 7. maddesi.  
d) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 10. maddesi.  
e) Diyanet İşleri Başkanlığının 24/04/2019  tarihli ve 45796484-256.99-E.130612     

    sayılı yazısı. 

1- İlimizde açılacak olan 2019 yılı Yaz Kur’ an Kurslarında İl ve ilçe müftülüklerimize 

bağlı merkez, köy ve mezralarda Kur’ an kursu, cami, kurum ve kuruluşların uygun 

mekânlarında ek ders ücreti karşılığı geçici öğretici alımı yapılacaktır. 8 
2- İhtiyaç halinde ilgi mevzuat çerçevesinde 2018 yılı KPSS(DHBT) sınavına girenlerden 

en yüksek puan alandan başlayarak ihtiyacın nispetinde müracaatçılar arasından İl ve İlçe 
Müftülüklerince yapılacak sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre, belirlenen usul ve esaslar 

doğrultusunda ek ders ücreti karşılığı “Bay-Bayan Geçici Kur’ an Kursu Öğreticisi” 

görevlendirilmesi yapılması planlanmaktadır 
 
 
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

 
1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A 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 veya üstü dini öğretim düzeyine sahip olmak.  
4) 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavına girişmiş olmak, 

5) Kur’ an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1) Dilekçe (Ek-1 ) 

2) T.C. kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3) En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.(Aslı iade edilecek.) 

4) 2018 yılı KPSS(DHBT) sonuç belgesi. 

5) Varsa Hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi.(Aslı iade edilecek.) 

6) Sabıka kaydı belgesi  

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 

1. Müracaatlar: İl Müftülüğü ile Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto İlçe Müftülüklerine 

yapılacaktır.(Sadece bir ilçe için başvuru yapılacaktır) 

2. Sözlü Sınav yapılacak yerler:  İl Müftülüğü ile Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto 

İlçe Müftülükleri 

3. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 

 

SINAV İŞLEMLERİ: 
1) Adaylar, sınava gelirken T.C. kimlik no’ lu belgelerinden birini(nüfus cüzdanı, pasaport veya 

ehliyet) ibraz etmek üzere yanlarında bulunduracaklardır. 
2) Müracaat edilen İl ve ilçe müftülüklerinde sınav komisyonunca sözlü sınav yapılacaktır. 
3) Sınav yeri ve tarihleri daha sonra mus.diyanet.gov.tr web adresimizden ilan edilecektir. 

4) İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

5) Sözlü sınavda 70 (Yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

http://www.diyanet.gov.tr/
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SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ  
1) Sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün mus.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir, ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır.  
2) Sınavda başarı olanlar arasından sözlü sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere 

başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak belirlenecektir.  
3) Görevlendirmeler sözlü sınavda en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak 

olup, puanların eşit olması halinde sıralama KPSS(DHBT) puanı yüksek olana, bu 

puanında eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.  
4) Başarı listesi sıralamasına göre görevlendirme planlaması yapılan müftülüğe müracaat 

edilerek görevlendirmeler yapılacaktır.  
5) 2019 Yılı Yaz Kur’ an kurslarında görevlendirilenlerden görev almak isteyenlerin 

görevlendirme işlemleri yapıldıktan sonra, yapılan sınavdaki başarı listesine göre ihtiyaç 
halinde görevlendirmeler yapılacaktır.  

6) Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen 
adaylar görevlendirme hakkını kaybedeceklerdir.  

7) Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 
(yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak dilekçe ile İl Müftülüğüne 
yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 ( on beş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp 
adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçe ile e-mail ve 
faksla yapılan itiraz dikkate alınmayacaktır. 

 

DİĞER HUSUSLAR: 

1) Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde 
adaylardan gerektiğinde belge istenebilecektir.  

2) Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge 

verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz 
sayılacak, görevlendirme yapılmış olsa dahi görevlerine son verilecek gerekirse takibat 

yapılmak üzere yetkili mercilere sevk edilecektir.  
3) Sınav sonuçları İlimiz Müftülüğü mus.diyanet.gov.tr Web adresinden ilan edilecek, tüm 

duyurular tebligat sayılacaktır.  
4) Geçici Kur’ an kursu öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır. 

 

SINAV KONULARI:  

 

1) Kur’ an-ı Kerim  (40 puan)  

2) Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları) (40 puan)  

3) Hitabet  (20 puan)  
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