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ADANA VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)

 

İlgi : a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
b)Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve

Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında
Yükselme Yönetmeliği.

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
ç) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
d)Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarihli ve 6060 sayılı yazısı.

 
                                                                             İLAN
                 VEKİL İMAM HATİP VE VEKİL MÜEZZİN KAYYIM  SINAV DUYURUSU
     İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı camilerde İmam Hatip veya Müezzin Kayyım olarak görev
yapmakta iken askerlik, aylıksız izin, yurtdışı görevlendirme, geçici görevlendirme vb.
nedenlerle görevden ayrılan/ayrılacak olan veya uzaklaştırılan cami görevlilerinin yerine ilgi
kanun, yönetmelikler ve yazı uyarınca yarışma sınavı ile açıktan Vekil İmam Hatip ve Vekil
Müezzin Kayyım ataması yapılacaktır.

Bu itibarla;
A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aranan genel ve özel şartları
taşıyor olmak,
Vekil İmam Hatiplik için an az İmam Hatip Lisesi ya da İlahiyat Önlisans veya İlahiyat
Fakültesi mezunu olmak,
Vekil Müezzin Kayyımlık için en az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak veya lise mezunu
olmak (mam Hatip Lisesi mezunu olmayanların hafızlık belgesi olması şarttır),
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b)
bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
2022 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları
için KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan
almak,
Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu,
sözleşmeli, Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin Kayyım olarak çalışıyor olmamak,

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru şartlarını taşıyan adayların, kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya
pasaport) ile mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma
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yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış olan denklik belgesi)'ni ibraz etmeleri
halinde (mezuniyet  belgeleri  ile  KPSS  (DHBT)  puan  türlerinin  aynı  olması

)  Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin Kayyımlık yapmaya mani birgerekmektedir.
özrünün olmadığı, askerlikle ilişiği bulunmadığını, adli sicil kaydı ve arşiv kaydının
olmadığını içerir başvuru dilekçe formunu, (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek)
doldurarak istenen belgelerle birlikte İlçe Müftülüklerimizden birine 21.12.2022  -

 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat edeceklerdir.02.01.2023
Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini
yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adayla adına üçüncü şahıslar başvuru
işlemini yapabileceklerdir.
İlçe müftülüklerindeki sorumlu personel, adayın sınav başvuru formundaki bilgiler ile
ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra başvuru dilekçesi
dışındaki diğer belgeleri adaylara iade edilecektir.
Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar yalnız bir unvan için başvuruda bulunabileceklerdir.

C- SINAV İŞLEMLERİ, SINAVIN YERİ, TARİHİ, SAATİ VE KONULARI

Sınav, Adana İl Müftülüğünde yapılacaktır.
Sınav tarihi ve saati, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıklar
tamamlandıktan sonra  tarihinden itibaren 06/01/2023 http://adana.diyanet.gov.tr
adresinden duyurulacaktır.
Adaylar, sınava girerken kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya
pasaport)'ni yanlarında bulunduracaktır.
İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya
ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
Sınav Konuları:

- Vekil İmam Hatip için;
a) Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 Puan)
c) Hitabet. (10 puan)
- Vekil Müezzin Kayyımlık için;
a) Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 Puan)
c) Ezan ve ikamet (10 puan)

 
Ç- DEĞERLENDİRME, BAŞARI SIRALAMASI VE SINAV SONUÇLARI
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Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Başarı sıralaması, sözlü sınav puanı esas alınarak en yüksek puan alandan başlamak
suretiyle yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırayla 2022 yılı
KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum
tarihi önce olana öncelik verilecektir.
Sınav sonuçları başarı sırasına göre ileriki bir tarihte http://adana.diyanet.gov.tr internet
adresinde ilan edilecektir.

D- SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

İş Talep Formu, (Müftülükten temin edilecek ve fotoğraf yapıştırılmış olacak)
Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), fotokopisi (aslı beyan
edilecek)
2022 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için
KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan
aldığına dair belge,
Atamaya esas mezuniyet belgesinin fotokopisi, (aslı beyan edilecek)
Varsa hafızlık belgesi fotokopisi, (aslı beyan edilecek)
Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
Adli sicil kaydı,
Mal Bildirimi belgesi (Müftülükten temin edilecek)

E- ATAMA İŞLEMLERİ

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. 
Münhal olan veya münhalleşecek olan Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin Kayyım
kadrolarına İlçe Müftülüklerimizin talebi üzerine sözlü sınavda başarılı olanlar
arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
Kayıtlarımızda  münhal  bulunan  ve  ihtiyaç  duyulan  Vekil  İmam  Hatip  ve  Vekil
Müezzin  Kayyım  kadroları  İl  Müftülüğümüze  ait  http://adana.diyanet.gov.tr
internet  adresinden  3  gün  süreyle  ilan  edilecek  olup,  sırası  gelen  adayların
sınava  girdiği  unvana  ait  ilanda  bulunan  münhal  kadrolardan  dilediğini  tercih
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edebilecektir.  Sırası  geldiği  halde  tercihte  bulunup  ataması  yapıldıktan  sonra
istifa  edenlere  yeni  bir  hak  tanınmayacaktır.  Sırası  geldiği  halde  tercihte
bulunmayanlar  ise  bir  sonraki  ilan  edilecek  münhal  bulunan  ve  ihtiyaç
duyulan  Vekil  İmam  Hatip  ve  Vekil  Müezzin  Kayyım  kadrolarına  müracaat
edebilecektir.

F- DİĞER İŞLEMLER

Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Müracaat evrakı eksik olanlar
ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları atansalar dahi geçersiz sayılacak ve bu kişiler
hiçbir hak talep edemeyecektir.
İlçe Müftülükleri başvuruları kabul edilen adayların bilgilerini daha sonra kendilerine
gönderilecek formata uygun bir şekilde doldurduktan sonra tasdikleyerek 03.01.2023
 tarihine kadar İl Müftülüğüne üst yazıyla göndereceklerdir.
Sınav ile ilgili süreçte ve sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen
talimatlar bağlayıcı olacağından Başkanlık talimatları doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Bu sınav ile ilgili hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde bu sınavı gerçekleştirecek olan
Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
Sınav yeri, tarihi ve saati, sınav sonuçları, münhal olan ve ihtiyaç duyulan Vekil
İmam  Hatip  ve  Vekil  Müezzin  Kayyım  kadro  ilanları  vb  duyurular  İl
Müftülüğümüze ait   internet adresinden yapılacak olup,http://adana.diyanet.gov.tr
buradan  yapılan  tüm  duyurular  tebligat  sayılacaktır.  Adaylara  ayrıca  tebligat 
yapılmayacaktır.
Bu sınav ve bu sınava ait iş ve işlemler bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır.

İlanen duyurulur.
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