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SINAV İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86’ncı maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinin 1 l ’inci maddesi uyarınca; İlimiz ve bağlı İlçe Müftülükleri bünyesinde Yurtdışı, 
Askerlik, Görevden Uzaklaştırma, Uzun Süreli Sağlık Kurulu Raporu vb. nedenlerden dolayı görevlerinden 
ayrılan veya ayrılacak olan cami görevlilerinin yerlerine, sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarına göre açıktan vekil 
imam hatip ve müezzin kayyım ataması yapılacaktır.
A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesindeki “ORTAK NİTELİK” şartını taşımak.
2 -  2014 Yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlar.
3- En az İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim mezunu olmak.
4- Lise mezunu ve hafız olanlar Vekil Müezzin Kayyımlık için müracaat edebileceklerdir.
5- Halen vekil olarak görev yapıyor olmamak.
B-BAŞVURU İŞLEMLERİ:
Adayların, İl Müftülüğünden temin edecekleri İŞ TALEP FORMU’nu doldurarak Diploma ve 2014 yılı KPSS 
(DHBT) sonuç belgesi ile Hafızlık Belgesini (hafız olanlar) ekleyerek şahsen 23 Ağustos 2016 -  06 Eylül 
2016 tarihleri arasında Müftülüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan veya 
posta yoluyla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
C- SINAV İŞLEMLERİ:
1- Sınav 07 Eylül 2016 Çarşamba günü İL MÜFTÜLÜĞÜNDE saat 09.00’da başlayacak olup sınava 
katılacakların belirtilen yer ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınavın aynı gün bitmemesi halinde 
bitinceye kadar müteakip gün/günlerde sınava devam edilecektir.
2- Sınavdan başarılı sayılmak için sözlü/uygulamalı mülakattan 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) ve 

üzeri puan almak gerekmektedir.
3- Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 2 (iki) gün içinde ilan edilecektir.
4- Sınav sonuçları ikinci bir sınav açılıncaya kadar geçerli olacaktır.
D- ATAMALAR:
1- Atamalar, başarılı olan adaylar arasından Sözlü/Uygulamalı Mülakat Puanı en yüksek olandan başlamak 
suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır.
2- Sözlü/Uygulamalı Mülakat Puanının eşitliği durumunda KPSS ( DHBT) puanı yüksek olan, bu puanın da 
eşitliği halinde sırasıyla dini yükseköğrenim gören ve hafız olan adaylara öncelik verilecektir.
3- Atama sırası gelenlerden açıktan atamaya esas belgeleri (Kimlik belgesi sureti, sabıka kaydı, imam-hatiplik 
ve müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve askerlikle ilişiği olmadığına dair belge) 
bilahare istenecektir. Açıktan atamaya esas belgelerini ibraz edemeyenlerin ataması yapılmayacaktır.
4- Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler sınavı kazansalar bile atamaları yapılmayacağı 
gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
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