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DAĞITIM YERLERİNE

 DUYURU
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince İlimize bağlı İlçe Müftülüklerinde
ihtiyaç duyulan kadrolara açıktan Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım ataması için sınav yapılacaktır.
A-VEKİL İMAM-HATİPLİK VE VEKİL MÜEZZİN-KAYIMLIK SINAVINA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA
ARANAN ŞARTLAR
1- 657 sayılı D.M.K.'nun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) bendinde belirtilen
"Ortak Nitelik" şartını taşımak,
3-Vekil imam-hatiplik için en az imam hatip lisesi mezunu olmak.
4-Vekil müezzin-kayyımlık için en az imam hatip lisesi mezunu veya diğer lise mezunu + hafız olmak.
5- 2020 Yılı KPSS (DHBT) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavına katılmış olmak ve en az  taban puana sahip60
olmak.
6- Yeterli müracaat olmaması durumunda 2020 Yılı KPSS (DHBT)'den  ve üzeri puan alanların başvuruları50
da kabul edilecektir.
B- BAŞVURU, SINAV VE DİĞER HUSUSLAR
1-Müracaatlar günü başlayacak olup, sınava katılmak isteyen adaylar en geç 18.10.2022 Salı 01.11.2022

günü mesai bitimine kadar ekte yer alan  ileSalı başvuru dilekçesi ve 2020 KPSS (DHBT) sonuç belgesi
birlikte İl Müftülüğümüze şahsen müracaat edeceklerdir. (Bu tarihten sonra müracaat alınmayacaktır.)
2-Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir,
3-Faks ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4-  Gerekli hallerde sınavSınav 03.11.2022 Perşembe günü saat 09:00'da İl Müftülüğümüzde yapılacaktır.
tarihi İl Müftülüğümüzce değiştirilebilecek olup, vaki değişiklik ve sınava dair her türlü duyuru İl
Müftülüğümüzün  resmi internet adresinden ilan edilecektir. İlgililere ayrıca tebliğ vb.(aydin.diyanet.gov.tr)
yapılmayacaktır.
5-Sınav Sonuçları 03.11.2022 tarihinden itibaren aynı nitelikte açılacak olan bir sonraki sınav sonucuna kadar
geçerli olacaktır,
6-Yapılacak yarışma sınavından 70 (Yetmiş) puan ve üzeri alanlar başarılı olacaktır.
7-Sınav sonucu başarılı olanlardan ihtiyaca binaen; öncelikli olarak KPSS (DHBT)'den 60 ve üzeri puan
alanlardan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre atama yapılacak olup, ihtiyacın karşılanmaması
durumunda ise KPSS (DHBT)'den 50 ve üzeri puan alanlardan da başarı sıralamasına göre atama
yapılabilecektir.
8-Sınavı kazananlardan ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit edilenler ile terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı sonradan tespit
edilenlerin (sınavda başarılı olarak atansalar bile) atamaları iptal edilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.
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