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VEKit iMAM Hıripı-ir ve MüEzziN KAYY|MI|K
SlNAV DUYURUSU

İlimiz ve İlçe Müftülükleri bünyesinde İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım olarak çalışanlardan yurtdışı
görev!, askerlik, ayllkslz izIn,8örevden uzaklaştırma (açığa alınma), 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 Yönetmellğinin 11/2. madde5i uyarınca aşağıda belirtilen
tarihte açlktan vekil imam Hatip ve Müezzin kayyımlık alımı için sözlü mülakat yapllacaktlr.

A. S|NAVA KAT|LMAK |STEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1) 557 sayılı DeVlet Memurlarl Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlarl taş|mak.
2) Diyanet işleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değaştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki

"ortak Nitelik" şartlnl taşlmak.
3} Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4) Vekil M üezzin-Kayyımlık için hafız olup (Düz Lise Mezunlarının hafız olması, imam Hatip Lisesi

Mezunlarında ise hafızlık Tercih sebebidir), lise veya dengi okul mezunu olmak.
5) 2019 yı!ı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
6) İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

B. MüRACAAT EsNAslNDA isTENEN BELGEtER
1) Dilekçe
2) Diploma ve Hafızlık Belgesinin Aslı (hafız olduğunu beyan edenler için)
3) 2019 yılı KPsS (DHBT) sınav sonuç belgesi,
4) Nüfus Cüzda nı,
5} Askerlik Ve Adli sicil belgeleri

c. BAşVURU işı.rıuı-e ni
1) Başvurular görev almak istenilen ilçe Müftülüğüne yapıIacaktır.
2) Birden fazla ilçe Müftülüğüne müracaat edenlerin taıepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Dilekçe ve ilgi|i belgeler ile müracaat edilecek, müracaatl kabul eden memur tarafından belgelerin

doğruluğu kontrol edildikten sonra dilekçe dışındaki diğer evraklar iade edecektir.
4) Başvuru yapmak isteyenlerin imam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık kadrolarından sadece bİri için

müracaatl ka bul edilecektir.
5) Başvuru esnaslnda ibraz etmesi gereken belgeIerden herhangi birinin eksik olması halinde adayların

m üracaatla rl ka bul edilmeyecektir.
6} Müracaatlar en geç 31/01/2020 Cuma günü saat 17:00'a kadar istenen belgelerle birlikte şahsen

yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.

D. MüLAKAT YERi VE TARiHi

r| o5lo2l?o2o Çarşamba günü saat O9.OO'da Başvuru yapılan ilçe Müftülüğünde sözlü mülakat s|nav|

yapılmaya başlanacaktır. Müracaatlarln fazla olması durumunda sonraki günlere sa rka bİlecektir.
2) ilan edilen tarihte slnava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav

hakkı verilmeyecektir.
3) 5ınava müracaat edenlerin sınav tarihi ve yeri il Müftülüğü http://diyarbakir.diyanet.gov.tr

adresinden 03lo2/2o2o Pazartesi günü yayımla naca ktır.



E. MÜLAKAT soNUçLARlNlN DUYuRutMAsl

1) Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı savılacaktır.
2) Puanların eşit olmasl haIinde sıralama 2019 ylll KPsS (DHBT) puanl yüksek olana, bu puanln da eşit

olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna 8öre sıralama yapılacaktır.
3} Mülakat sonuçları mülakatın bitim tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde

..., : .. adresinden yaylmIanacak olup, adaylara ayrlca tebligat
yapllmayaca ktlr.

F. VEKALETEN ATAMALAR|N YAPıLMAsl
1) Atamalar lhtiyaç olması halinde müracaat edilen ilçenin başarı sırasına göre en yüksek puan alandan

başlanıIarak sırayIa yapılacaktır.
2) Vekateten atama slrasl geldiğinde il ıvtirttilılgtince çağrıldığı halde gelmeyen Veya herhangi bir

sebeple atanma talebinden Vazgeçen adaylar haklarlndan feragat etmiş sayllacaktlr.
3) Atamanın yapılacağı gün itibariyle Diyanet lşleri Başkanlığı bünyesinde halen Vekil İmam-Hatip,

Vekil Müezzln-Kayyım veya sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.
4) Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrasl Ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe

aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurularl geçersiz sayılacaktlr. Bu durumun sınavdan
sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
Atamaları yapılınış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

5) Güvenlik sorUşturmasl Ve arşiV araştlrması sonucunda, Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güVenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum Ve guruplara üyeliği,
mensubiyeti, ilti5aki yahut bunIarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin atamalarl yapllmayacak,
ataması yapılanlarln ise görevlerine son verilecektir.

6) Sınav sonuçlarl 31 Arallk 2020 tarihine kadar geçerlidir.

G. ATAMA EsNAslNDA I5TENECEK BELGELER
1) iş talep forn]ıı (Fotoğraf yaplştlrılmış olacak)

Diploma Ve hafızlık belgesinin asll Ve fotokopisi (hafız olduğunu beyan edenler için)2

3

4
5

6
7

8

9

2019 KP55 Ve DHBT slnav sonuç belgesi,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4 adet fotoğra f,

Devlet ıııeınıırltığu için sabıka kaydı,
Mal bildirimi formu,
Güvenlik stırııştıırması ve arşiv araşttrma formu (bilgisayardan doldurulmuş olacak)

Görevini yapıııaya mani bir özrü bulunmadığına ve askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

iı Müftülüği]nce mülakat başarı sırasına göre ihtiyaç olması halinde çağrılan kişilerin ilgili belgeleri

eksiksiz bir şekiIde !ıelirlenen tarihe kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde atama hakkından

Vazgeçmiş sayılaca l(tIr,

Not: 8u duyuruda l]elirtilnreyen hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğindeki hük

geçerlidir.
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