
S.NO İLÇESİ CAMİ ADI UNVAN

1 CEYHAN YENİKÖYNAZIMBEY MH. C. VEKİL İMAM-HATİP

2 ÇUKUROVA HACI ŞEVKİ ÖZTÜRK C. VEKİL İMAM-HATİP

3 ÇUKUROVA HATİCE KURTTEPELİ C. VEKİL İMAM-HATİP

4 KARATAŞ ÇİMELİ MH.C. VEKİL İMAM-HATİP

5 SARIÇAM TOKİ AHMET YESEVİ C. VEKİL İMAM-HATİP

6 SARIÇAM MENEKŞE MH.C. VEKİL İMAM-HATİP

7 SEYHAN DSİ.6.BÖLGE MÜD. MESCİDİ VEKİL İMAM-HATİP

AÇIKLAMA

KAYITLARIMIZDA MÜNHAL BULUNAN VE İHTİYAÇ DUYULAN 
VEKİL İMAM HATİP KADROLARI MÜNHAL YERLER

21.12.2022  tarihli  ve  E-33904705-902.03-3005519  sayılı  Vekil İmam-
Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım Sınav Duyurumuza istinaden İlimiz 
Müftülüğünde 09-10.01.2023 tarihlerinde yapılan sözlü sınavda başarılı    
olanların listesi İl Müftülüğümüze ait htpp//:adana.diyanet.gov.tr web 
sitemizden daha önce yayınlamış olup, başarı sıralaması, sözlü sınav puanı 
esas alınarak en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılmış, sözlü 
sınav puanları eşit olması durumunda 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek 
olana öncelik verilmiştir.

Söz konusu sınavda başarılı olanların atama işlemleri;
1.Mülakatlarda başarılı olanlar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması 
ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri kapsamında arşiv araştırması 
yaptırılacak ve arşiv araştırma sonucu olumlu olarak gelenlerin atama 
işlemleri sözlü sınav puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Arşiv araştırma 
sonucu geç gelenleri atamaları geldiği gün itibariyle değerlendirilerek atama 
işlemleri yine sözlü sınav puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Arşiv 
araştırma sonucu olumsuz gelenlerin durumları ise yine aynı Kanun'un 7 nci 
maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde teşekkül ettirilecek komisyon 
tarafından değerlendirilecektir.
2.Sınavda başarılı olanların görev almak istemeleri halinde kendi alanları ile 
ilgili yukarıda münhal olarak ilan edilen yerler arasından tercihte bulunmak 
üzere 09.03.2023  tarihi  mesai  bitimine  kadar İl müftülüğüne  istenilen  
evraklarla  birlikte dilekçeyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan 
tercih sayısına bir sınırlama getirilmeyecektir.
3.Sınavda başarılı olanlar sınava girdiği unvana ait ilanda bulunan münhal 
kadrolardan dilediğini tercih edebilecektir. Bu ilanda bulunan yerleri tercih 
edip ataması yapılanlara veya atamadan vazgeçenlere bir sonraki sınava 
kadar yeni bir hak tanınmayacaktır. Tercihte bulunup atamaları 
yapılmayanlar ile hiç tercihte bulunmayanlar ise bir sonraki münhal yerler 
için tercihte bulunabilecektir.
İlanen ilgililere duyurulur.
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