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iıgi a) Kur'an Eğitim Ve Ögretimine Yönelik Kurstar İle Ögrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliği.
b) Kur'an Eğitim ve Ögreıimine Yönelik Kurslar ile Ögrenci Yun ve Pansiyonları Yönergesi.
c) Diyanet İşleri Başkanlığının 09/08/20l9 tarihli ve 45796484-254.99-E .4502't2 sayılı yazısı

İıimiz Mtifttııtıgti ve İlçe Müftülüklerine bağlı, Kur'an kurslarında ilgi (a) yönetmeliğin 7'nci maddesi
ile ilgi (b) yönergenin l0'uncu maddesi hükümlerine göre ek ders ücreti karşılığında ilgi (c) yazı eki 20I9-
2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları IJygulama Esaslarının (E) bölümünde belirtilen hususlara göre
geçici olarak görevlendirmek üzere 20l8 KPSS (DHBT) puanına göre çağırılacak adaytardan İt Müftülüğü
Geçici Oğretici Değerlendirme/Sınav Komisvonunca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet lşleri
Başkantığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin lO'uncu maddesine göre 2019-2020 Eğitim Öğretim
döneminde ihtiyaç olan Kur'an kurslarına geçici Kur'an kursu öğreticiliği alımı/görevlendirmesi için
değerlendirme/sınav yapılacaktır.

A- ARANAN SARTLAR
l) 657 sayılı Devlet Memurları Kaniınunun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taştmak.
2) Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan

personel için aranan "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3) En az imam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
4) Bayan olmak,
5) Sağlık yönünden Kur'an Kursu Ögreticiligi yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6) 20l 8 yılı KPSS (DHBT)'ye girmek şartıyla lisans mezunlan için 20l 8 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-
124, Ön lisans mezunları için KPSSP-l23 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-l22 puan türünden

60 ve üstü puan almış olmak.
B- BAŞVURU iŞı-ıııınnİ

|) 2019-2020 eğitim-öğretim yılında geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an Kurslarında Geçici
Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görev almak için sınava girmek isteyen adaylar 22 Ağuslos 20l9
persembe sününden itibaren 05 Evlül 2019 Perşembe sünü mesai biıimine kadar başıuru için
gerekli belgeler ile birlikte doğrudan İlimiz ve bağlı İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir.

2) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan, posta ve faks yolu ile üçüncü şahıslar tarafından

yapılan müracaatlar ve 05 Eylüt 2019 Perşembe günü saat: 17.00'den sonra yapılan başvurular

kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından

adaylar kendisi sorumlu olacaktır.
4) Adaytar başvuru yaparken "E" maddesinde sayılan başvuru belgelerinin tamamının asıllarını İlimiz

ve İlçe Müftülüklerine ibraz et

5) Görevlendirmeler ve başarı lis
hangi müftülükte görev alaca
kesinIik le yapı Imayacakı ır.

mek suretiyle suretlerini de (fotok
teleri birim bazlı olarak hazır

ğını beyan edeceklerdir. Bird

zorundadırlar.
başvuru esnasında
(Müftülük) tercihi
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C- sINAv işı-pıııı-nni
l) Yarışma sınavı l0 Evlül 20]9 Salı eünü saat: 09.00'da Kırşehir Il Müftülüğünde Il Müftülüğü Geçici

Ogretici Değerlendirme/Sınav Komisyonu tarafından yapılacaktır. Sınava müracaat edenlerin fazla
olması halinde sınav ertesi günlerde de devam edecektir.

2) Yarışma Sınavı l00 (yiiz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
3) Sınavda başarılı olabilmek için bu duyurunun "G" bölümünde belirtilen konulardan en az 70 (yetmiş)

puan almak gerekmektedir.

4) Sınavı girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5) Sınav sonunda başarılı olanlar için görev almak istenilen birim/müftülüğe göre liste hazırlanarak
Dİ BBYSiİ K YS programı nda "Geçici Ögretici Sınav İştemleri" bö|ümüne yüklenecektir.

D- GÖREVLENDiRME İŞı-nıvrı-Bni
l) Bu sınavda başarılı olanların görevlendirilmeleri; görev almak istedikleri Birim/Müftülüğe göre birim

bazlı olarak sözlü sınav puarı sırasına göre yapılacaktır.
2) İl Müftütüğü Geçici Öğretici Değerlendirme/Sınav Komisyonunca yapılan değerlendirme/sınav

neticesinde; 70 ve üzeri puan alanlar sözlü puan sırasına göre sınav başvurusunda görev almak
istediği müftülükte görevlendirilecektir. Avnı kursa birden fazla talipli çıkması halinde sözlü sınav
puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

3) Başarılı olan bütün adaylar başvuru esnasrnda görev almak istedikleri birim/müftülük haricinde başka
birim/müftülükte kesinlikle görevlendirilmeyecektir.

4) Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü puanı yüksek olana, KPSS (DHBT) puanı yüksek olana. KPSS
(DHBT) katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik
verilecektir.

2) Yapılacak sınav ve görevlendirm e|er 20|9-2020 eğitim-öğreıim yılından itibaren geçerli olup, başka

görevlendirilmeler için hak teşkil etmeyecektir. Ancak anı ından itibaren fiilen görev

alanlar için yeniden veya başka görevlendirmeler (Uzun k
talimatları çerçevesinde yeniden yapılabilecektir.
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E- BAŞVURU iCiN GERJ,KLİ BELGELER
l ) İş Talep Formu. Adavlar il ya da hangi ileede görev a|mak istediklerini mutlaka be|irtecektir.
2) T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi.

3'1 F,n az İmam lJatip Lisesi mezunu olmak şartı ile 20l8 KPSS'ye (DF{BT) başvururken beyan edilen
öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesinin aslı (Diplono yobancı bir ülkeden olınmışı,ı YOK'ıen

alınacak .lenklik belgesı). Daha sonradan ek öğrenimler lıitirilmiş olsa dahi KPSS (DHBT)'ve
basvururken beyan edilen öğrenim durumuna ait mezunivet belgesinin mutlaka ibraz edilmesi
gerekmektedir.

4) Hafizlık Belgesi, (Varsa).

5) 2018 yılı KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi.
6) Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı.

7' 04-06 yaş grubuna yönelik Eğitim Sertifikası (Varsa)

F- DiĞER HUSUSLAR
1) Sınav öncesi-sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykın belge verdiği ya da

beyanda bulunduğu tespit edilenler ile ıerör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin

Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu sonradan değerlendirilen adayların sınavları

ve başvuruları geçersiz sayılacağı gibi, görevlendirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişkileri kesilecek

ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek

ve konu adli makamlara intikal ettiri|ecektir.



3) Yapılacak görevlendirmelerde geçici Kur'an Kursu öğreticilerine Diyanet lşleri Başkanlığınca

düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda belirtilen
saatlere göre ek ders ücreti ödenecektir. Görevlilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ait primleri
tahakkuk edecek ek ders ücretlerinden ilgili mevzuatına göre tahakkuk ve tahsil edilecektir.

4) Duyuruda bulunmayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili kanun, yönetmelik

ve yönerge hükümleri uygulanacak olup. Diyanet İşleri Başkanlığı 20|9-2020 eğitim-öğretim yılı
Kur'an Kursları Uygulama Esaslarına riayet edilecektir.

5) İtçe Müftülükleri "E" bölümünde belirtilen başvuru evraklartnı en geç 9!!_Ey|ğL4!!9 günü İl

Müftülüğüne teslim edeceklerdir. Başvuru belgeleri E-posta veya faks ile gönderilmeyecektir.

6) Bundan önceki sınavlarda başarılı olup Kurslarda görevlendirilen bütün geçici öğreticilerin yeniden

görevlendirmeleri bu duyuruda belirtilen şartlara haiz olmak ve yapılacak sınavda başarılı olmak
kaydı ile ilan şartlarına göre yapılacaktır.

G- SINAV KONU VE PUANLARI

KUR'AN-I KERIM : l00 Puan
puanlamaya Esas konular:
Yüziirıe Okuma, Tecvid, Meharic-i Huruf ve Sıfaıı Huruf, Eda-Seda, Makam, Terenıüm ve Ezber
l- Kur'an-ı Kerim'den 70 puandan az a|an adaylar yeterlilik temel şartını kaybetmiş sayı |acaklardır.
2- Kur'an-ı Kerim'den 70 ve üzeri puan alan bUtün adaylar bu duyurunun ekinde bulunan

"EK: cEÇiCi ÖĞRETiCiLERi DEĞERLENDiRME KRiTERLERi" nin "lV. Yüzüne Eğitimde
Oörev AIacak Öğreticiler" bölümünde belirtilen konulardan da sınava tabi tutulacakIardır.

3- Adayların başarılı sayılabilmesi için Kur'an-ı Kerim'den en az70 puan almak şartıyla. bu bölümün
l. ve 2. maddelerinde belirtilen derslerden almış oldukları notların aritmetik ortalamasının 70 ve iizeri
puan olması gerekrnektedir.

H_ söZLü MüLAKAT YERi TARiHi VE SAATİ:
Yer
Tarih
Saat

: KIRŞEHIR IL MUFTULUGU
: l0l09l20|9
: 09.00

Hasan H a ARS TtJRK
üV
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dp:

Ek:
l-Geçici Öğreticileri Değerlendirme Kriterleri

tlacl Ati Cihan Miıftüluk siıesi - Ahi Evran Mah 735. sokak. No:l - KIRŞEHiR
Telefon No: (0 386) 262 |4 44 - t0 386) 262 24 47 Faks No: (0 386) 262 2l 38

tsılgı için: Cazi IJIJK'IAŞ
Personel ve idari işler Şube Müdürü

'I'e|efon No: (0 386) 262 l4 44e-Posta: kirsehirradivanet qov tr inıernel Adr€si hııD|//kirsehir,
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EK

GEÇİCı ööRETicıLnRı rrEĞERLEIDilı\1[ xıİrERLıRj
Ceç|cı ögretici göıtıleıJinı,ıclcrindc lnsın Kaynaklan (iencl I,1ildürlüğü urafrndın irliniicn usul ve

csas]ara ek olarak büt(in ada1,1arı!a önctlikle Kur'an-ı Kçrinr vclijrl!]iği lemct şan olarak aıanacakııı,
..11ırca adavlır aşağıdııki gcnel kritcrlcr dikiaıe alınarali dcgerlendililcccküiı-

l. J_6 vas etiıırıinde cöıç!_n!eçe&__ğE!§ilgı

o. Tenıcl jlnıiha] bilgisi (]0 pusrı)

b Çocuk gelışı:ı,ıi ı,e eğitiııi bilBisi (j0 puaı)

c. Pcdago;ik foımas_voo bılgisi (20 puanl

d Kavrama, muhakeme cıütc, özcılcmc vc ifede crmc ),cıcneği (l0 puan)

c, Li),sıiaıi. ıemsil kubıliycti, dawanı ş rc tcpkilcnnin mcsleğc uy8unluğu (l0 Puan)

Not:,11ııca dcğcrlendirmelcıdc eğiıim düz.ylcri diklinıe alünaja!< y0z }iizc eEııim 1ıılu ilc stnifika
3lanlaıE önce lık ıcı;lectlıiı.

ll. Engelli eiitıııinde qörev alacak öğrcıicılçı:

a. Tenıc] itnıihal bilgisi (30 puiuı)

b Engclli coiıimi (özı,| €ğiıim) bil8isi (]0 puarı,ı

c. Pcdago;ik formıs1,on hilgısi 120 puan;

d Kşr,ıaııa. rnuhukeme cımc. ö7,(lleme vc ıfade etmc reıcneEi ( ]0 puan)

c, Lil-aliııi. ıcnısii kıbiliycti. davranış vc ıepkilennin mcslcge uyguİılugu 1l0 puaı,1

lll. }lafızlı\ cğiıiminde t.örev alacak ötr€ıiciler:

a, 1laıiu-lığ (50 puaı)

tı- l'emci ilnıihal bilgisi t25 pu,ııı )

c. Pcdagojü lbmıasl on bılgısı (lj Puanl

d, Kavrama. nıuhaltemç eınıc. özalcnı€ vc ifadc etnığ }cteneği. lıtali.ati, t€msil kübiliyeti,
da\T untş vc tcPkilerinin mğsleİ,e uygunlugu { l0 puan)

Noı: Hafızlık Eüiıimi Temel Öğretin,ı Programında göreı alacalt öğelicilcrdc dc haftz]ık egitın'ıinde
görcı aJauaİ öğeıicılcnn niıelihlt"It afanlr.

lV YOzünc 1ıınınde pörcı, alat,ırk ö!ireıiciler

a. 'fcıncl ilnılhal bilgısı ü50 puan)

b, Pedagojik formasyon bilgisi (30 puaJr)

c, Kalrama. nıuhal€n]e ctrne. özftıcmc rc tfi:dc eımc yeıcncüi (l0 Puan)

d. Lıl akaıi. ıı,ıısii kıbiliyeıi. daı,raııış r t ıepkilcrinin mcjIcğe u!,gunlugu { l0 Puan)
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