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VEKİL iıvraıı,r-Harip vn vEIdL ıvıünzziN-KAyIM sINAvI DUyURUsU

İlçemizde görevli İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken askerlik, yurtdışı
görevlendirme veya geçici görevlendirme vb. sebeplerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine ek listede bulunan
kadrolara, 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunumun 86. Maddesine göre. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin l8/9 ve l8/9-b.c maddeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği,
İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarına atama ve bu kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme
yönetmeliğinin 9 ve l3. maddeleri uyarınca yarışma sınavı ile açıktan vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım
ataması yapılacaktır.

Sınava katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

l -657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2-Vekil İmam-Hatiplik için İmam-Hatip Lisesiveya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
3-Vekil Müezzin-Kayyımlık için Hafız olup, Lise veya dengi okul mezunu olmak,
4-İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
5-2014 Yılı KPSS (DHBT) en az 60 ve üzeri puan almış olmak,
6-Hali hazırda vekil olarak çalışıyor olmamak,
7-Adaylar Konya İline baglı tek bir ilceye ve ilanda belirtilen camilerden sadece birisine müracaat edebilir.

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar bir adet fotoğraf ve form (Ek-l) dilekçe ile şahsen müracaat edeceklerdir.
Bu duyuruda beliıtilen şartları taşımayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 24l05l20l8. tarihinden sonra yapılan
müracaatlar kabul edi lmeyecektir.
Bu sınav sadece ek listede ilan edilen camiler için geçerlidir.
İlanen duyurulur.

İlk Müracaat tarihi :

son Müracaat tarihi
:10/05/2018
z24l05l20|8

Sınav Tarihi :Her ayın son Salısı
Sınav Yeri ve Saati : :Meram llçe Müftülüğü 09.00
Not: l-Sınav sonuçlarısınavların tamamlanmasının ardından konyamuf@konyamuftulugu.gov.trweb sayfasında ilan
edilecektir.
Sınava başvururken:Dilekçe,Diploma, ve KPSS (DHBT) internet çıktısı ve sabıka

edeceklerdir.
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