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ÇANAKKALE VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

Sayı : E-93685367-902-1532976   09 Ağustos 2021
Konu : 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi

  Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım
  Mülakatı Sınavı

DUYURU

2021-2022 Yılları eğitim-öğretim dönemi Kur’an Kurslarında ek ders ücreti karşılığında,
ilimiz ile ilçe Müftülüklerimize bağlı  Kur’an Kurslarında görevlendirilmek üzere, Diyanet  İşleri
Başkanlığı  Kur’an  Eğitim  ve  Öğretimine  Yönelik  Kurslar  ile  Öğrenci  Yurt  ve  Pansiyonlar
Yönergesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına
Atama  ve  bu  Kadroların  Kariyer  Basamaklarında  Yükselme  Yönetmeliği’nin  9,  15  ve  18.
Maddeleri ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde 2020 KPSS (DHBT) puanı esas
alınarak İl  Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar  arasından sınav sonucu
başarı sırasına göre “Bay-Bayan Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır. 

A) BAŞVURU     ŞARTLAR  

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartları taşımak
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki 

şartları taşımak.
3. 2020 KPSS/DHBT sınavına girmiş KPSS(122/123/124) Puan türlerinin birinden en az 

60 (altmış) puan almış olmak.
4. Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi 

mezunu olmak,
5. Hafızlık olmak. (Hafızlık eğitim-öğretiminde görev almak için)
6. 04-06 yaş grubu çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili belgeye sahip olmak, yada 4-6 yaş 

eğitimi almaya devam ediyor olmak.

B) BAŞVURU     ŞEKLİ,     YERİ     VE     ZAMANI  

1. Başvuru yapmak isteyenler  09 Ağustos 2021 –  23 Ağustos 2021 tarihlerinde saat
08.00-17:00 arasında istenilen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir
il/ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2. Birden fazla ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatları
geçersiz sayılacaktır.

3. Başvuru belgeleri eksik olan, duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve
faks/mail/kargo/posta yoluyla yapılan müracaatlar   ile   23       Ağustos       2021 Pazartesi
günü         mesai         bitiminden         sonra         yapılan         başvuru         talep  leri kabul edilmeyecektir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.



C) BAŞVURU     İÇİN     GEREKLİ     BELGELER  

1. Başvuru  Formu (Müftülük  İnternet  sayfasındaki  sınav  duyurusu  ekinden  veya  İlçe
Müftülüklerinden temin edilecek)

2. T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı.
3. 2020 KPSS-DHBT (KPSS122/123/124) sonuç belgesi.
4. KPSS-DHBT sınavına girdiği öğrenim durumuna göre mezun olanlar için, ilgili öğrenime ait 

diploma yada geçici mezuniyet belgesinin aslı veya borkodlu devlet çıktısı
5. KPSS-DHBT sınavına girdiği öğrenim durumuna göre mezun

olabilecek durumda olanlar için, mezun olabilecek durumda olduğuna dair belgenin aslı.
6. Hafızlık belgesinin aslı. (Hafız olduğunu beyan edenler için) (Hafızlık belgesi basım

aşamasında veya kayıp ise DİBBYS sisteminden kontrol edilecektir.)
7. 04-06 yaş grubu öğreticiliği için; 4-6 yaş eğitimine ait belgenin aslı veya borkodlu e-

devlet çıktısı.
8. Başvuru için gerekli belgeler kontrol edildikten sonra asılları adaya iade edilecektir.

D) SINAV     İŞLEMLERİ  

1. Merkez ve ilçelere ait sınav bir tek yerde yapılacak olup, 27 Ağustos 2021 Cuma
günü Tacettin  ASLAN  Camii,  Çanakkale  İl  Müftülüğü  Kültür  Sanat
Evinde  (İlahiyat  Fakültesi  Yanı)  saat  09.00’da  yapılacaktır.  Aynı  gün
sınavın  bitmemesi  halinde  ertesi  gün  sınava  devam  edilecektir.  (Adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.)

2. Başvuru işlemlerinin duyuruda belirtilen tarihlerde hatasız, eksiksiz ve duyuruda
belirtilen hususlara uygun olarak yapmış olmak.

3. Başvuru yapan adaylar sınava gelirken TC Kimlik no'lu Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetini
yanında bulunduracaklardır.

4. Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup başarı sıralaması
müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir. 

5. İlan edilen tarihlerde sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya
ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6. Sınav  sonuçları  başarı  sırasına  göre
https://canakkale.diyanet.gov.tr/Sayfalar/home.aspx internet  adresinden  ilan  edilecek
olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

E) GÖREVLENDİRME     İŞLEMLERİ  

1. Çanakkale  İl  Müftülüğü  bünyesinde  yapılan  geçici  kur'an  kursu  öğreticisi  sıralama
sınavına katılmış ve başarılı olmak,

2. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü olmamak,
3. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
4. Sözlü sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere görevlendirme yapılacak, ihtiyaç

olması halinde başarı sırasına göre görevlendirmeye devam edilecektir.

5. 2020 KPSS-DHBT sınavına girdiği öğrenim durumuna göre mezun olabilecek durumda
olarak sınava girenlerin başarılı olmaları halinde görev sırası geldiğinde ilgili öğrenimine
dair diploma veya mezuniyet belgesini ibraz etmesi zorunludur.

6. Kendilerine  görev  teklif  edilen  ve  görev  yerini  kabul  etmeyen  adaylar  görevlendirme
haklarını kaybedeceklerdir.

https://canakkale.diyanet.gov.tr/Sayfalar/home.aspx


7. Başarılı  olduğu  halde  başvuru  yaptığı  müftülükte  sırası  gelmeyenler,  ihtiyacı  bulunan  ve
görevlendirilebilecek  geçici  öğreticisi  bulunmayan  diğer  ilçelerde  ilçe  müftüsünün  uygun
görüşü ile başarı sırası dikkate alınarak görevlendirilebileceklerdir.

8. Görevlendirmeler ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar  İle
Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi', ‘Başkanlığımızın, ilgili eğitim-öğretim yılına  ait
uygulama esasları' ve İlgili eğitim ve öğretime ait başkanlığımızca belirlenen şartlara göre
yapılacaktır.

9. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt  ve
Pansiyonları Yönergesi' ve ‘Başkanlığımızın, ilgili eğitim-öğretim yılına ait uygulama esasları'
ve  İlgili  eğitim  ve  öğretime  ait  başkanlığımızca  belirlenen  şartlar  güncellenmesi halinde
görevlendirmeler son güncellemeye göre yapılacaktır.

10. Kendilerine görev teklif edilen adaylardan duyuru içeriği gereği kendisinden talep edilen belgeleri
ibraz edemeyenlere görev verilemeyecektir.

F) DİĞER     HUSUSLAR  

1. Bu sınav, Başkanlığımızca yeni bir  düzenleme yapılmadıkça ek ders ücreti karşılığı 2021-
2022 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren yapılacak geçici öğretici görevlendirmeleri
için geçerli olacaktır.

2. Sınav  işlemleri  süresince  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.

3. Sınav ve görevlendirme sürecinde İlçe Müftülüklerimizce (resmi internet siteleri ve ilan
panolarında) yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

4. Geçici  Kur'an  Kursu  Öğreticisi  olarak  görevlendirilenler,  5510  sayılı  Sosyal  Güvenlik
Kanunu  hükümlerine  göre  çalıştırılacaklardır.  Kur'an  kurslarında  görevlendirilenlere,
24/07/2009  tarih  ve  27298  sayılı  Resmi  Gazete'  de  yayımlanan  Diyanet  İşleri
Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir.

5. Aynı nitelikte ve statüde yeni bir sınav yapılana kadar bu sınav geçerlidir.
6. İlçe  müftülükleri  başvuru,  sınav  ve  görevlendirme  esnasında  süreçle  ilgili  adaydan

gerekli belgeleri talep edebilecektir.
7. Görevlendirme esnasında kendisinden istenen belgeleri ibraz edemeyen adayların sırası

geçmiş sayılacak ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

G) SINAV KONULARI      

• 1-Kur’an-ı Kerim

• 2-Dini Bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konuları) 

• 3-Hitabet

İsteklilere ilanen duyurulur. 09.08.2021

         (İMZA)

Şükrü KABUKÇU
      İl Müftüsü
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