


1- 2018 KPSS (DHBT) puan sırasına göre çağırılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması
halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
3-Sınav 28/05/2019 Salı günü, saat 09:00'da Avdın İl Müftülüğünde yapılacaktır.
4-Belgeleri eksik olanlar ile faks ve mail yoluyla yapılan kayıt ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5- Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkın1 kaybetmiş olacaktır.
6-Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanında
getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
7-Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şart olup, söz konusu puan, komisyon üyelerinin
verdiği puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.
8-Görevlendirrneler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit
olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puan1 yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum
tarihi önce olana öncelik verilecektir.
9-Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve
sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendinne yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
1 O-Her adayın başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.
11-Sınav sonuçları başarı sırasına göre (70 ve üzeri puan alanlar) 
www.aydinmuftulugu.gov.tr İnternet adresinde ilçe sıralamasına göre ilan edilecek olup, adaylara ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 
13-Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz İnternet sitesinde yapılacak olan tüm duyurular
tebligat sayılacaktır.
14- Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T.C. kimlik nwnarası, adı, soyadı, imzası ve adresi yazılı dilekçe ile
il müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya
bilgi verilecektir. Zamarıında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
D-SINA V KONULARI

1-Kuran-ı Kerim (Ezber, yüzüne tecvit ve meal)
2-Dini Bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları)
3-Hitabet

Not:İlçe Müftülüklerinin kontenjanları aşağıda tabloda gösterilmiştir. 
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