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DUYURU

ANKARA İL MÜFTÜLÜ(;ÜNDEN:

İlimiz Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülüklerinde 2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde, Geçici
Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an kurslarında ek ders ücret i karşıl ığı görevlerıdirilmek üzere Diyanet
işleri Başlkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları
Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık
Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet
İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin
10. Maddesi, Diyenet İşleri Başkanlığı 2016-2017 yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları ile Diyanet
İşleri Başkanlığının 03.1 1.2014 tarih ve 6066 sayılı ve 09.09.2016 tarih.ve E.44009 sayılı yazıları gereğince
geçici Kur'an kursu öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

ı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci Maddesind e belirtilen şartlarıtaşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin S'inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen "Ortak nitelikşartını taşımak,

3. İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,

4. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5. 2016 yılı KPSS (DHBT)'den 60 puan veya üzeri almış olmak,

6. 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden
birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve öğretimi a1amy1a ilgili resmi diploma veya
19.01.2017 tarihinden önce çocuk gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili sertifikaya sahip
olmak, (] 9.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruldan çocuk gelişimi ve eğitimi
alanıyla ilgili alınan ser/Yıka/ar kabul edilme yecektir. Belge ve sertifikalar en az 296 saat ve Üzeri
olmahdırı.

ll- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

ı. 2016 yılı KPSS (DHBT)'den 60 puan veya üzeri alınış olan ve başvuru için belirtilen diğer
şartları taşıyan adaylar, 06.09.2017 tarihinden 20.09.2017 tarihine kadar ınesai saatleri
içerisinde Ek2 listede yer alan görevalmak istedikleri İlçe Müftülüklerine müracaat
edeceklerdir. Her aday, geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece bir İke Müftülüğüne ve 4-
6 yaş grubu veya normal gruptan sadece birine müracaat edecektir . Birden fazla ilçe veya
gruba başvuruda bulunanlann müracaatlarz iptal edilip sınava alınmayacak veya sınavları
geçersiz sayılacaktır.

2. ilçe Müftülüklerİnin ihtiyaç duydukları Geçici Öğretici gruplarında belirtilen sayıda
(Ek:2 listede belirtilen grup ve sayılarda) 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri
alan müracaatçı bulunmadığı veya yeterli gelmediği takdirde; 2016 yılı KPSS (DHBT'ye
girmiş olan (2016 yılı KPSS (DHBT puanı 60 'ın altında olanlar) ve başvuru için belirtilen diğer
şartları taşıyan adaylar müracaat edebilecekler; ancak KPSS (DHBT) 60 puanın üzerinde
müracaat edenlerin sayısı yeterli geldiği takdirde sınava alınmayacak.

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



111- BAŞVURU İçİN GEREKLİ BELGELER
1. Ek: l' form dilekçenin; adres, adli sicil ve askerlik durumu, görev yapmaya mani bir özrü
bulunmadığına dair ifade ve istenen diğer bilgi bölümlerinin el yazısıyla doldurulacak çıkısı,

2. Öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi.ı aslı ve fotokopisi aslı görüldükten sonar adaya
iade edilecektir.)

3. 2016 yılı KPSS (DHBT) çıktısı,

NOT: Adaylar, 'EK: 1'form dilekçenin çıktısını, ilanın ekindeki linkten veya ilçe Müftiiliiklerinden
temin edip bilgilerini doğru bir şekilde doldurduktan sonra 2016yılı KPSS (DHBT çık/ısıyla
birlikte görevalmak istedikleri İlçe Muftülük/erine başvuruda bulunacaklardır. Başvuruları alan
personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvurularını kabul edilmeyecektir.
Belgeler!kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
Yazılı beyan istenen hususlar ek bir dilekçede yer alacaktır. Belgeler, görevlendirmeye hak kazanan
adaylar tarafından görevlendirrne sürecinde ilgili Ilçe Müftülüğüne teslim edilecektir.

LV-SıNAVıN YERİ VE TARİHİ
ı. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 21.09.2017 tarihinde Keçiören, Sincan, Evren ve Bala
ilçeleri için Keçiören İlçe Müftiilüğünde, Akyurt, Elmadağ ve Kalecik İlçeleri için Akyurt İlçe
Müftiilüğünde, Kızılcahamam, Kazan, Çamlıdere ilçeleri için Kızılcahamam İlçe
Müftülüğünde, Polatlı ve Haymana İlçeleri için Polatlı İlçe Müftiilüğünde, Beypazarı, Ayaş,
Güdül ve Nallıhan ilçeleri için Beypazarı İlçe Müftülüğünde yapılacaktır.

V- SıNAVıN ŞEKLİ VE KONULARı
1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adayların
tamamı sözlü sınava alınacaktır.

3. Sınav ve görevlendirme süresince İl ve ilçe Müftülüklerimiz web sayfalarında veya toplu SMS'
!erle yapılacak rum duyurular tebligat sayılacaktır.

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

5. Adaylar, Kur' an-ı Kerim, Dini bilgiler (İtikat, ibadet, Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet
alanlarında sınava tabi tutulacaklardır.

Vi- DEGERLENDİRME VE BAŞARISıRALAMASı
ı. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye ve gruba göre sınava katılacak olup; basarı
sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen ilçeye ve gruba göre belirlenecektir.

VII SINAV SONUÇLARI
ı. Sınav sonuçları, adayın müracaat ettiği ilçe Müftülüğünün ihtiyaç gruplarına göre sıralanarak
sınavın bitiminden sonra en geç dört gün içerisinde ilgili İlçe Müftülüğünden
öğrenilebilecektir.

VIII- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
1. Görevlerıdirmeler, öncelikle 2016 yılı KPSS (DHBT)'den puaııı 60 veya üzeri olup sözlü sınav
sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlanıak suretiyle, sözlü sınav
puaııı esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı



60 veya üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde; 2016
yılı KPSS (DHBTJ puanı 60'ın altında olup sözlü sınav sonucu başarriz olan adaylar arasından en
yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav
puanlarının eşit olması halinde sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana,
doğum tarihi önce ola na öncelik verilecektir.

2. 4 6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze
eğitim yolu ile diploma ve sertifika alanlara öncelik verilecek ve sırasıyla aşağıdaki kriterler esas
alınacaktır.

a. İlahiyat fakültesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veyasertifikası olanlar.

b. İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar.

c. İmam Hatip Lisesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgıli resmi diploma veya sertifikası olanlar.

3. Ek:2 listede ilan edilen Geçici Öğretici ihtiyacı sayılan muhtemel tahmini sayılar olup; asıl ihtiyaç
sayısı 2017-2018 Eğitim ve Öğretim dönemi Kur'an Kursları öğrenci kayıtları sonucu netlik
kazanacağından, İlçe Müftülükleri öğrenci kayıtları sonucu oluşacak ihtiyaca göre Ek:2 list ede
ilan edilen ihtiyaç sayılarından eksik veya fazla Geçici Öğretici görevlendirme yapabilecektir.
Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu İlçe Müftülükleri tarafından yapılacaktır.

4. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde
yerleştirmesi yapılan adaylardan duyurtl da belirtilen şartları taşıdığına dair belgelerinin asılları
veya onaylı suretleri istenecektir. (Adayların beyan ettiği dini öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi
olmayanların gôrevlendirilmeleri yapılmayacaktır).

rx- DİGERHUSUSLAR
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 du yur udaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

3. 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 hük ümleri geçerlidir.

Önemli Not: 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı ile 2016-2017 Eğitim öğretim yılında ve 2017 yaz
döneminde İl Müftülüğümüzce yapılan sınavlarda başarılı olanlar (70 ve üzeri) görev
yapanlar veya görev için sıra bekleyenler 2017-2018 eğitim öğretim yılında öncelikle görev
alacak olduklarından dolayı sınava girmelerine gerek bulunmamaktadır. (Sınava girmeden
görevlacaklarda 2016 yılı DHBT sınav şartı var 2014 yılı DHPT puanı ile müracaat edip
sınava girip başarılı olup sıra bekleyen veya görev yapan varsa bu sınava 2016 DHBT
yeniden girecektir. 2014 yılı DHBT puanı geeerli değildir.)

İlanen duyurulur.

Mehmet min ÇETİN
İl Müftü V.



(Ek-2)
İLÇE MUFTULUKLERI GEÇiCi KUR'AN KURSU OGRETICI iHTİYAÇ

LiSTESi

İLÇEADI
İHTİY AÇ SAYISI

S.No TOPLAM

Bayan Erkek 4-6 Yaş Hafızlık Normal

1 AKYURT x - 4 - - 4

2 ALTINDAG - - - - - -
" AYAŞ x - 1 1.J - -
4 BALA x - - - 3 3

3 Erkek 2 Erkek
5 BEYPAZARI x x 2 Bayan 15

1 Bayan 7 Bayan

2 Erkek
6 ÇAMLIDERE x x - - 4

2 Bayan

7 ÇANKAYA - - - - - -
8 ÇUBUK - - - - - -

9 ELMADAG x x 3 Bayan 2 - 5

10 ETİMESGUT - - - - - -
11 EVREN x - - - 1 1

12 GÖLBAŞI - - - - - -
13 GÜDÜL x - - - 4 4

14 HAYMANA x - - - 9 9

15 KALECİK x - 6 - 10 16

16 K.KAZAN x - - - 13 13

17 KEÇ İÖREN - x - 15 - 15

2 Bayan
18 KlZILCAHAMAM x x 2 - 5

1 Erkek

19 MAMAK - - - - - -

20 NALLIHAN x - - - 1 1

21 POLATLI x x 1 Bayan 1 Erkek 2 Bayan 4

22 PURSAKLAR - - - - - -
23 SİNCAN 10 3 Erkek 35 50x x Bayan 2 Bayan Bayan

24 Ş.KOÇHİSAR - - - - - -
25 YENİMAHALLE - - - - - -
26 GENEL TOPLAM 28 30 92 150



İLÇEMÜFTÜLÜGÜNE Ek:1

2017-2018 Eğitim ve Öğretim dönemi grup/grubu Kur' an

Kurslarında, İlçe Müftülüğünüzün ihtiyaç duyduğu geçici öğretici görevlendirilmeleri

için İliniz Müftülüğünün sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü mülakat sınavına

katılmak istiyorum. Askerlik, sağlık ve adli yönden geçici Kur'an kursu öğreticiliği

yapmaya mani bir halim .
Gereğini arz ederim.

NOT: (1) Adaylar müracaat ettiği gruba metnin ilgili boşluğuna el yazısıyla [4-6 yaş veya normal) diye
belirteceklerdir.

(2) Adaylar Kur 'an Kurşu Öğretlciliğl yapmaya mani bir halim yoktur veya vardır şeklinde el
yazısıyla belirteçeklerdlr.

.... ./ .... ./2017
ımza:

Adı:

ADRES:
Soyadı:

_ - ~...................•.........•.......••



T.C. NO:

DOGUM TARiHi: DOGUM YERI:

ANNE: BABAADI:

EN SON BITIRDlGI veyaBITIRECEGI
DiNI ÖGRENIM MEZUNiYET
DÜZEYI:
DiPLAMA TARIHI: DIPLOMA NOSU:

2016 YILI KPSS (DHBT) PUANı:

HAFIZLlK DURUMU: VAR YOK

ÇOCUK GEliŞiMI ve EGITIM i VAR YOK
ALANıYLA ILGiLI RESMi DIPLAMA,
BELGE veya SERTiFiKA:

CEP TEL NO:


