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D  U  Y  U  R  U  
 

Afyonkarahisar Ġl Müftülüğünden; 

 

Müftülüğümüzce 2019 yılı Yaz Kur’an Kursları ve 2019-2020 eğitim-öğretim programlarında ihtiyaç 

duyulan merkez ve ilçelerimizdeki Cami ve Kur’an Kurslarında görevlendirilmek üzere sözlü sınavla 

erkek ve kadın “Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır. 

 

I- BAġVURU ġARTLARI 
1. T.C. Vatandaşı olmak. 

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları 

taşıyor olmak. 

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (b) 

bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartlarını taşıyor olmak. 

4. En az İmam Hatip Lisesi Mezunu veya Dini Yüksek Öğrenim düzeyine sahip olmak. 

5. 2018 yılı KPSSP (DHBT) 122-123-124 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 

(DHBT puanı 50,00-59,99 aralığında olanlar Başkanlığımız tarafından uygun görülmesi 

halinde görev verilebilecektir) 

6. 29 Ocak 2019 tarihinde Ġlçe Müftülüklerimiz için yapılan mülakat sınavında baĢarılı 

olanların tekrar mülakat sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak 

istemeleri halinde mülakat sınavına katılabileceklerdir.     
7. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak. 

 

II- BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ VE ZAMANI 

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 

Müftülüğümüzün internet adresindeki duyurular kısmında yayınlanan “Sınav BaĢvuru 

Formu”ndaki “AÇIKLAMALAR” bölümü okunup elle doldurulacaktır. Sınav baĢvurularını 

onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte Afyonkarahisar İl Müftülüğüne 15.04.2019-

29.04.2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde müracaatlarını şahsen yapacaklardır. 

(İstenilen belgelerin asıllarını getirmeleri şartıyla üçüncü şahıslar başvuru yapabileceklerdir) 

2. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. 

3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun 

kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

   

III- BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 
1. Sınav Başvuru Formu (1 adet) “İl Müftülüğünden veya Müftülük internet adresinden temin 

edilecektir)  

2. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi (Nüfuz Cüzdanı veya Pasaport)   

3. 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak) 

4. Diploma aslı veya Mezuniyet Belgesi  

5. 2018 yılı KPSSP (DHBT) sonuç belgesi 

6. Hafız olduğunu beyan edenler için Hafızlık Belgesi 

7. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında görev almak isteyenler için en az 296 saatlik 4-6 yaş çocuk 

gelişimi sertifikası. 

8. Müracaat esnasında belgelerin asılları mutlaka ibraz edilecektir. Gerekli kontroller yapıldıktan 

sonra belgelerin asılları adaylara geri verilecektir. Asıl belgeleri ibraz etmeyenlerin 

müracaatları kabul edilmeyecektir. 
9. Belgeler, görev almaya hak kazanan adaylar tarafından görevlendirme sürecinde ilgili 

Müftülüğe teslim edilecektir. 
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IV- SINAVIN YERĠ, TARĠHĠ, ġEKLĠ ve KONULARI 

1. Başvuruları kabul edilen adayların tamamı sözlü sınava katılacaktır. 

2. Sınav Afyonkarahisar İl Müftülüğü Bilgi Evi’nde yapılacaktır. (Belediye Çarşısı arkası düğün 

salonları karşısı)    

3. Sınav 02 Mayıs 2019 tarihinde saat 09:00’da başlayacak olup, bitmemesi halinde müteakip 

günlerde devam edilecektir. 

4. Adayların sınava giriş tarihleri Müftülük web sitesinden ilan edilecektir. 

5. Sınav Konuları; 

a) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma  

b) Dini Bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konuları)  

c) Ezber  

d) Alan Bilgisi (4-6 Yaş sınıflarına başvuranlar adaylar için) 

6. Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfuz Cüzdanı veya Pasaport) 

yanlarında bulunduracak olup, Kimlik Belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava 

alınmayacaktır. 

 

V- DEĞERLENDĠRME VE BAġARI SIRALAMASI 

1. Adaylar sınav konularından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

2. Sınavda başarılı sayılabilmek için 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. 

3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit 

olması halinde sırasıyla (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim durumu yüksek olana, 

doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 

 

VI- SINAV SONUÇLARI VE ĠTĠRAZ 
1. Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasına müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde 

afyonkarahisar@diyanet.gov.tr. internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün 

içinde yazılı olarak Afyonkarahisar İl Müftülüğüne yapılacaktır. 

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir. 

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak 

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne ulaştırmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve 

adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

 

VII-YERLEġTĠRME VE DĠĞER HUSUSLAR 

1. Yerleştirmeler başarı sırasına göre müracaat edilen Müftülükler tarafından yapılacaktır. 

2. Görevlendirme teklifi yapılan adayların teklifi kabul etmemesi durumunda hakkını kaybetmiş 

sayılacak ve sıradaki adaya geçilecektir. 

3. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda 

bulunduğu tespit edilenlerin sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılacağı gibi 

görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir. 

4. Terör örgütlerinde veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak-ı yahut 

bunlarla irtibata olduğu değerlendirilenlerin görevlendirilmeleri yapılmayacak, 

görevlendirilmiş olsalar dahi görevlerine son verilecektir.  

5. Cami veya Kur’an kurslarına kadrolu veya sözleşmeli personelin atanması durumunda geçici 

öğreticilik görevi verilenlerin görevleri sona erecektir. 

 

VIII- ĠLETĠġĠM  

Adres  : Dumlupınar Mah. Yüzbaşı Agah Cad. No:10 Merkez /AFYONKARAHİSAR 

Tel : 0 272 213 77 07-08  

Elektronik Ağ: afyonkarahisar@diyanet.gov.tr 

 

İlgililere duyurulur.         AFYONKARAHĠSAR ĠL MÜFTÜLÜĞÜ 

mailto:afyonkarahisar@diyanet.gov.tr

