
T.C.
TRABZON VALİLİĞİ

iı ıııtırttııtıgtı

Sayı :22318096-900- \ [?«+?
Konu : Sınav İlant

20.08.2019

ve ilan panosunda

KESKN
iı ıı,ıtırttı v.

Ekli listede unvanl, hizmet srnıfı, kadro derecesi, kadro adedi olan görevlisi askere sevk

edilen, raporlu olan ve yurtdışında görevlendirilen personellerin yerine yarlŞma, uYgulamalı ve

sözlü sınavı ile atama yapılacaktır.
SINAVA KATILMA ŞARTLARI

|-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel

şartları taşıyor olmak,
İ_niy*.t İşleri Başkanlığı personeli Görevde Ytikselme ve Unvan DeğiŞikliği Yönetmeliği ile

Srnav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3-Vekaleten atanmak isteyenlerin;
a) vetiı imam_Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım olarak atanmak için en az imarrı-hatiP lisesi

mezunu ve üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

b) İmam-Hatiplik yapmayamani bir engeli bulunmamak,

.j zoıg yılı ı<pss 1bHnr1'oen Başkanlıkça belirlenen 60 ve üzeri puanı almış olmak,
j; Huı., Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım olarak görevde bulunmamak.

Vekaleten müracaat edenler için gerekli belgeler;

a) Dilekçe, Nüfus Cüzdan fotokopisi,
uj iş raıep Formu, (son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf;

c) Diploma ve Hafizlık belgesinin onaylı sureti,

ai zolg yılı KpSS (DHBT) 60 ve üzeri puana süip olduğuna dair belge,

4_ıstekliler ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine mtiracaat edebileceklerdir.

S_İsteklilerin en geç 03.09.2019 Salı günü mesai bitimine kadar iı ıvrmtutğİİne baŞvurmaları

ve Srnavn yapılacağı 05.09.2019 Perşembe günü saat: 09.00'da Trabzon İt Müftülüğünde

hazır bulunmaları gerekmektedir.

6_Müracaat evrakında eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava

alınmayacaktır.
7_S ınav sonuçları MÜfttilÜğÜmÜz web sayfası http : //trabzon. diyanet, gov, tr

duyurulacaktır. Sınava katılanlara a}.rıca yazı|ıtebligat yapılmayacaktır,

8 Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır,

ilan olunur.
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Sıra
No

Unvanı
Hizmet
Sınıfı

Kadro
Derecesi

Kadro
Adedi

Kadronun Bulunduğu
Caminin Adı

İlçesi
Boşalma
nedeni

l Vekil İ.H. D.H.S 5 l Taşdelen Mh.Kocamanlı C. Yomra

2 Vekil İ.H. D.H.S. 2 1 Yeşilova Mahallesi Camii ortahisar
Yurtdışı
(2 Yıl)

J Vekil i.H. D.H.S. 1 1 Mevlana Camii ortahisar
Yurtdışı
(6 Ay)

4 Vekilİ.H. D.H.S 1 l Bahçeçik Mh.Belde Camii ortahisar
Yurtdışı
(4Ay)

KYK
(6 Ay)


