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AKSARAY VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ SINAV DUYURUSU

İlimiz  merkez  ve  ilçelerinde  2021-2022  eğitim-öğretim  döneminde  Hafızlık,  4-6  Yaş  ve  İhtiyaç
Odaklı  Kur’an Kurslarında ve  2022 yılı  Yaz  Kur’an  Kurslarında Geçici  Öğreticiye ihtiyaç  duyulan
Kur’an  Kursu  ve  Camilerde  ek  ders  ücreti  karşılığı  çalıştırılmak   üzere  Geçici  Kur'an  Kursu 
öğreticiliği  sözlü  mülakat sınavı yapılacaktır.

I- BAŞVURU  ŞARTLARI
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)

bendinde belirtilen "Ortak nitelik şartını taşımak,
3. İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
4. 2020 yılı KPSS (DHBT)'den  60 puan veya üzeri almış  olmak,
5. 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları  için;  3. maddede belirtilen dini  öğrenim düzeylerinden birine

sahip  olmakla  birlikte  çocuk  gelişimi  ve  öğretimi  alanıyla  ilgili  resmi  diploma  veya  çocuk
gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili sertifikaya sahip olmak,

6. Hafız olmak ( Hafızlık Kursları tercih edenler için)
7. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

 
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. 2020 yılı KPSS (DHBT)'den 60 puan veya üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları

taşıyan adaylar, 13/08/2021 tarihinden 27/08/2021 tarihine kadar  mesai  saatleri içerisinde İl
Müftülüğüne  müracaat edeceklerdir. 

2. Her aday,  geçici  öğreticiye ihtiyaç  duyulan sadece İl  Merkezi  veya İlçe Müftülüğünü tercih
edecektir.

3. Başvurular,  İl  Müftülüğüne  şahsen yapılacak  olup,  bu  duyuruda  belirlenen  esaslara  uygun
olmayan  veya  posta  yolu  ile  yapılan  başvurular  ile  duyuruda  belirtilen  tarihlerden  sonra
yapılan başvurular  kabul edilmeyecektir.

 
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi fotokopisi
2. Ek:1  form dilekçe, (el yazısıyla doldurulacak)
3. Öğrenim durumunu gösterir mezuniyet  belgesinin aslı ve fotokopisi, (aslı görüldükten sonara

adaya iade edilecektir.)
4. 2020 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç çıktısı,
5. Hafızlık Belgesi (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için)
6. 4-6 yaş çocuk eğitimine ilişkin sertifika (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler

için), (Milli  Eğitim  Bakanlığı  Hayat  Boyu  Öğrenme  Genel  Müdürlüğü  tarafından  hazırlanan
en  az  380 Saatlik  Çocuk  Gelişimi  ve  Eğitimi  Alanı  Sertifikası  veya   296 Saatlik Okul Öncesi
Sertifikası)

7. Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurumlar için, E-Devlet üzerinden alınabilmektedir.)
8. Gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

lV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ
1. Sınav 31/08/2021-01-02/09/2021 tarihlerinde İl Müftülüğümüzde yapılacaktır,
2. Sınava  girecek  adayların  sınav  tarihleri  ve  tahmini  sınav  saatleri  30/08/2021 tarihinde  İl

Müftülüğü Web sitesinden ( aksaray.diyanet.gov.tr) yayınlanacaktır. 



3. Adaylar,  sınava  girerken  T.C.kimlik  numaralı  kimlik  belgelerinden  birini  (nüfus  cüzdanı,
pasaport veya ehliyet) yanlarında  bulunduracaklardır .

4. Sınav ve görevlendirme süresince bütün duyurular  İl  Müftülüğünün (aksaray.diyanet.gov.tr)
Web adresinden duyurulacak ve bu duyurular tebligat  sayılacaktır.

V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
2. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, 70 ve üzeri puan

alanlar başarılı sayılacaktır.
3. Adaylar,  Kur’ an-ı Kerim,  Dini  bilgiler  (İtikat,  ibadet,  Siyer  ve  Ahlak  konuları), Hitabet ve

Alan  Bilgisi  (4-6  Yaş  Sınıflarına  Başvuran  Adaylar  için)  alanlarında   sınava   tabi
tutulacaklardır.

VI-SINAV SONUCU VE BAŞARI SIRALAMASI 
1. Sınav sonuç sıralama listesi sınav bitiş tarihinden en geç dört iş gün içerisinde İl Müftülüğünün

(aksaray.diyanet.gov.tr) Web adresinden duyurulacaktır,
2. Her adayın başvuru ilçesi dikkate alınarak sınav sonucu başarı sıralaması yapılacaktır.
3. Başarı sıralaması sözlü  (mülakat)  sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların

eşit  olması  halinde sırasıyla  Puanların eşit  olması  halinde; 2020 KPSS (DHBT) puanı  yüksek
olana, bu puanında eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre başarı sıralaması
yapılacaktır

4. Görevlendirme yapılırken hafız olan öğreticiler öncelikle Hafızlık Kursunda değerlendirilecektir.
5. Sınav sonuçlarına  ilişkin  itirazlar,  sınavın  sonuçlarının  ilan  edilmesinden  itibaren  7  (yedi)

gün içinde dilekçe ile İl Müftülüğüne yapılacaktır.
 
VII-GÖREVLENDİRME  İŞLEMLERİ
1. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan

adaydan başlanarak yapılacaktır.
2. Geçici  öğreticiye  ihtiyaç  duyulan  Kur’an  Kursu  listesinden,  adaylar  başarı  sırasına  göre

tercihlerini aynı anda ve aynı ortamda tercih edilen Müftülüklerde yapacaklardır.
3. Kendisine  sıra  geldiği  halde  geçici  öğreticiye  ihtiyaç  duyulan  kurslardan  birini  tercih

etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
4. Yerleştirmeler yapıldıktan sonra, ihtiyaç olması halinde sıradan alım yapılacaktır.
5. Tercihlerin  yapılacağı  tarih  ve  saat,  sınav  sonuçları  açıklandıktan  sonra  tercih  edilen  İl

Müftülüğü veya İlçe Müftülüğünün Web adresinden duyurulacaktır.
6. Haklarında yapılan arşiv araştırması sonucunda haklarında olumlu netice alınamayanlar, sınavı

kazansalar  veya  görevlendirme  yapılsa  bile  başarısız  sayılacaklar  ve  görevlendirmesi
yapılanların görevine son verilecek olup, herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklardır.

VIII-DİGER HUSUSLAR
1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya

da beyanda  bulunduğu tespit  edilen adayların  başvuru  ve  sınavları  geçersiz  sayılacağı  gibi
yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından  kendilerine  bir
bedel ödenmiş ise  bu bedel yasal yollardan  tazmin edilecektir.

2. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir,
3. Bu sınavın ilan tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığından sınav veya görevlendirmelerle

ilgili gelecek talimatlar geçerli olacak ve yeni talimatlara göre işlem yapılacaktır.
4. Bu  duyuruda   yer   almayan   hususlarla   ilgili   olarak  Atama   ve   Yer   Değiştirme

Yönetmeliği, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam- Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına
Atama  ve  Bu  Kadroların  Kariyer  Basamaklarında  Yükselme  Yönetmeliği,  Diyanet  İşleri
Başkanlığı  Sınav  Yönetmeliği  ile  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Kur'an  Eğitim  ve  Öğretimine 
Yönelik Kurslar,  Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.

İlanen duyurulur. 


