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YEKİL İVİaİVİ HATİPLİK VE MÜEZZİN KAYYIMLIK
SINAV DUYURUSU

_ İüimize bağlı İlÇe Müftülükleri bünyesinde İmam-Hatip ve Müezzin Kalyım olarak
ÇalıŞanlardan YurtdıŞı görevi, askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma 1açı!a alrnma),
uzun süreli istirahat raporlu, v.b geçici olarak görevlerinden ayrılan personelin yerine, 657
saYılı Devlet Memurları Kanun'unun 86. maddesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve yer
DeğiŞtirme Yönetmeliğinin 1ll2. maddesi uyarınca aşağıda belirtİlen tarihte uçrkt* Vekil İmam
Hatip ve Müezzin l(ayyımlık alımı için sözlü mülakat yapılacakhr.

A. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

l) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin j inci maddesinin (b)

bendindeki "Ortak Nitelik" şartını taşımak.
3) 657 sayılı DMK' nın |25lF, maddesi gereği memurluktan çıkarılmamış olmak.
4) Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
5) 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak (60 ve üzeri puan

alan mtiracaatçı olmaması veya yeterli gelmemesi durumunda 50 ve yukarı, o da olmaması
halinde DHBT'sınavma girmiş olmak) ve en azimam hatip lisesi mezunu olmak. (Hafiz ve
düz lise mezunu olanlar vekil müezzin kayyım için müracaat edebilir. )

6) Görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak. ( Askeri, adli ve sağlık yönlerinden)

B. MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe
2) Diploma ve Hafizlık Belgesinin Aslı (hafiz olduğunu beyan edenler için)
3) 2018 yılı KPSS (DHBT) srnav sonuç belgesi
4) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

C. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvuru yapmak isteyenler. İüimiz Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.
2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
3- Müracaatlar 2|l0912020 - 05l|012020 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte şahsen İl

Müftülüğüne yapılacak olup belirtilen tarihten soma yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.

4- Sınav 07ll0l2020 tarihinde saat 09.00'da İü Vtlfttilüğünde yapılacak olup sınavın bitmemesi
halinde diğer günlerde de sınava devam edilecektir.

5- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar srnav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci
bir sınar, hakkı verilmeyecektir.



6- Srnav ve atama sİ.irecinde il Müftülüğümüzün htt:llbit|is@diyanet.gov.tr internet sitesinde

yapılan tiim duyurular tebligat sayılacak olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktr.

z_ baİvuru yapmak isteyenlerİn İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyım kadrolarından sadece

biri için müracaatı kabul edilecektir.

D- SINAV SONUÇLARI vE ATAM a İşı-nıvıı,nnİ

l- Srnav sonuçları srnavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmaslnln ardından İl Vtlttlltlgiimüz

2- (http://bitlis@diyanet.gov.tr) web aİresinden ilan edilecek olup adaylara aYnca tebligat

yapılmayacaktır.
3- Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

4- Başarılı olanlar en ytikset puan alanlardan başlayarak sıralanacaktrr. Puanların eŞit olması

halinde tahsili ytıı.set olanlar yine eşitlik halinde hafizlık belgesi olanlar yine eŞit olunması

halinde 2018 yilı KPSS (DHBT) puanl yüksek olana göre sıralanacaktrr.

E- SINAVI KAZANANLARDAN İSTPNPCPK BELGELER
1- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
2_ En son öğenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.

3- Varsa hafizlık belgesi aslr ve fotokopisi,
4- Askerlik belgesi.
5- Adli sicil kaydı.
6- İkametgAh belgesi

iı ıııııttııtığünce mülakat başarı srrasrna göre ihtiyaç olması halinde_Çağrılan kiŞilerin_ilgili

belgeleri eksiksiz bir şekilde belirlenen tarihe kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde

atama hakkından vazgeçmi ş sayılacaktır.

Not: Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili Diyanet işleri BaŞkanlığı Srnav Yönetmeliğindeki

hiikilmler geçerlidir.

SA{ Unvanr
Hizmet
Sınıfi

Kadro
Derecesi

Kadro
Adedi

Caminin
Grubu

Kadronun Bulunduğu Yer

l Vekil
Müezzin-Kayyrm

J 1 C
Tunus Mahallesi Camii
Ahlat / Bitlis

2 Vekil İmam-Hatip D.H.S. l 1 C
Bekir Efendi Cami
Adilcevaz / Bitlis

Safetullah ÇİÇEK
iı ıııtıttı vekili

D.H.S.


