
İlimize bağlt İlçe Müflülüklerinde imam-hatip ve müezzin kayyım olarak görev
yapmakta iken, yurtdışı görevi, askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma, geçici
görevlendirme uzun süreli istirahat raporlu vb. nedenlerle görevden ayrılan personelin yerine
657 sayılı D.M.K.'nun 86. maddesi ve Diyaneı İşleri Başkanlığı Aüame vc Ycr Dcğiştirmc
Yönetmeliğinin 1ll2 ınaddesi uyarrnca açıktan vekil imanr hatip ve vekil müezzin kayyım
alımı için sözlü sınav yapılacaktır.

A) SINAVA KATILMAK isrnyıx ADAYLAIIDA AIIANAN ŞARTLAR

l. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuııun 48 inci nıaddesinde belirtileır şaıllalı taşıırrak.
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştimre Yönetnreliğiniıı 5 inci nıaddesinin

(b) bendiı-ıdeki "Ortak Nitelikleri" taşınıak.
3. Vekil inıam-hatiplik için en az İmam l-Iatip Lisesi mezunu olmak.
4. Vekil ınüezzin kayyınrlık için l-ıafız olup, lise veya dengi okul mezunu olnıak.
5. 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altınış) ve iizeri puan alınış olınak. Yeteı,i

kadar başvuru olmaması halinde 50 (elli) ve yukarı puan aln-ıış olmak.
6. İmam-hatiplik veya müezzin kayyımlık yapmaya n-ıani bir engeli bulunnramak.

B) BAŞVURU lÇlN GEREKLI BELGELER

l. Ek-l Foıograflı Foım Dilekçe 1Web siıemizden. iı Mtifttiltiğümüz ve ilçe
Müft ülüklerimizden temin edilebilir)

2. 2018 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.
3, En son mezun olduğu öğrenim belgesinin (diploma) Müftülükçe tasdikli fotokopisi.
4. Hafızlık belgesinin Müftülükçe tasdikli fotokopisi (hafız olduğunu beyan edenler için)

Başvuru csnasında fotokopisi istenen belgelerin asılları yanınızda olması
gcrekmektedir.

C) l]AŞ\/ l_]Rt] İşı-ıı,ıııni

KocAE Li i ı- ıvıÜ rrÜ ı-ÜĞ Ü ı,ı oeı,ı Sl NAV DUYU RUSU

l. Başvuru yapmak isteyenler, inıam-hatiplik veya miezzin kalyımlık kadrolarından
sadece biri için müracaat edebileceklerdir.

2. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
3. Müracaatlar en geç 31.10.2019 Pcrşembe günü saat 17.00'a kadar istenen belgelerle

birlikte yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faks ve e-mail ile yapılan başvurular

kesinlikle kabul edilmeyecektir.

D) SINAV iŞı-Bı.rr,Bni

1. Sınav yeri ve tarihleri müracaatlar sona erdikten sonra Kocaeli iı ırrıirtıııııgiı wen
Sitesinde dulurulacaktır,

2. Adaylar sınava gelirken nüfus cüzdanı veya kimlik belgelerini yanlarında
bulunduracaklardır,

3. İlan edilen talihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve ikinci bir
sınav hakkı verilmeyecektir.



E) SlNAV SoNUÇLARININ Dt]Yt]R.t]LMAsl

1. Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tanıamlanmasının ardından İl
Müftülüğümüzün Web sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır,

2. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan başarılı sayılacaklır,
3. Sözlü puanların eşit olması halinde sıralama, 20l8 yılı KPSS (DHBT) puaııı yüksek

olana, bu puanın da eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır,

F) SINAVI KAZANANLARDAN iSTENECEK BELGELER

1. Atamalar ihtiyaç halinde başarı listcsiırdeki sıraya göre yapılacaktır.
2. Sırası gelen adaya telefoııla ulaşılacaktır. Bu sebeple numalasını değiştiren ada1,lar

İlimiz Müftülüğünde vekil görevlcndirııre işlenıleriııi takip eden personele ulaşarak
bilgi güncellemelerini yaptırmaları gerekınektedir. Aksi halde kendisine telefonla
ulaşılamaması halinde sırası geçmiş olacaktır.

3. Sırası gelip teklif edilen görevi istemeyenler listenin sonuna eklenecek olup, tekrar
sırası gelmedikçe ikinci bir hak tanınmayacaktır.

4. 6 (altı) aydan daha az süreli görevlere başan listesindeki sıralamaya bakılmaksızın,
lojman ve ilgilinin adres durumu dikkate alınarak görevlendirme yapılabilecektir.

5, IJalen görevde olup sınava katılanlar vekilet görevi sona ermeden başarı listesinden
faydalanamayacaktır.

6. Görev süresi dolmadan kendi isteği ile görevden ayrılanlara tekrar görev
verilmeyecektir.

7. Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrast ve atama sürecindeki işlemlerde
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavlan geçersiz
sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış oIsa dahi atamalan iptal
edilecektir.

8. İlan süresince Başkanhğımızca yeni bir düzenleme yapılması halinde ilan
güncellenebilecektir.

9. Sınav sonuçları müteakip sınav sonuçlarının açıkla arihe kadar geçerli olacaktır.
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1. Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi (e-Devlet'den barkodlu olarak alınabilir).
2. 2 adet vesikalık fotoğraf.
3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırnıası Formu (sınav sonuçları ile birlikte web

sitemize eklenecek olan excell forınu) bilgisayar ortamında doldurularak USB flash
disk ile birlikte teslim edilecektir.

E) DİĞER HUSUSLAR
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