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VEKiL iMAM_HA TiP VE VEKiL MüEzziN KAYYIM sINAv DUYURUsU

il ve ilçe müftüliiklerimizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 86. maddesinde zikredilen sebeplerden dolayı
vekil görevliye ihtiyaç duyulan kadrolar için, Diyanet işleri Başkanlığı Sünav YönetmeIiği esaslarura göre, aşağıda belirtilen şart|arı
taşıyıp müracaatta bulunanlar arasmdan, ihtiyaç olması halinde sıralama yapmak için açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-

kayyım mülakat sınavı yapılacaktır.
A_ MURACAATLAR lclN ARA NACAK GENEL SARTLAR:
l- 657 sayılı D.M.K'nun 48'inci maddesindeki Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan şartları taşümak;

2- Açükan vekil olarak atanacaklarda, D.İ.B. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin l l. ve l3. Maddelerine göre atanacağı kadro

için asılda aranan şartları taşımak;
3_ imam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin

l l. Maddesindeki şartlarü taşımak;
B_ DİĞER SARTLAR
l - İmam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
2- Vekil lmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

3- Vekil müezzin-kayyımlık için en az İmam Hatip Lisesi mezunu veya tise mezunu + hafız olmak,

4- Öğenim dtlzeyine göre 20l8-20l9 yılı KPSS (DHBT) sınavından en az 60 ve üzeri puan almış olmak,

5- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak,
6_ a) Göİevlendirildiği yerde 3 aydan aZ görev yaplp kendi isteği dışlnda göreYden ayrılmak zorunda kalanlar sınavda aldığı puan

üzerinden tekar slralamaya tabi tutulacak ve yeniden atamasl yapılabilecektir.

b) Atama tek|ifleri yapılıp atanma haklarında feragat eden]er ve göreve başlayıp kendi isteği ile görev süresi bitmeden

görevlerinden ayrılanlara tekar görev verilmeyecektir.
İ_ Huı"n vekil olarak görev yapanlardan görev süresinin bitimine sınav tarihi itibarı ile 3 ay veya daha az kalanlar sınava

girebilecekler, ancak görev süresini tamamladıktan sonra sıra|amaya alınacak ve atamalalı yapılacaktlr.

8_ tİalen vekil olarak görİv yapanlardan görev süresinin bitim tarihi belIi olmayanlar ise sınava girebilecekler, ancak sınav tarüinden

itibaren eski görevleri üç aydan faz|a (29.04.20|9 tarihinden sonra) devam edenlerin atama hakları olmayıp sınavla ilgili hakları

sona erecektir.
Sınav sonucu yapılan sıralama, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, Sınav bir sonraki yapılacak olan sınav

tarihine kadar geçerli olacaktır.
Sırası gelen adiy leklifedilen boş kadroya atanmak istemediği takdirde hakkını kaybetmiş olacaktır. (Feragat eden adaydan feragat

dilekçesi alınacak veya gitmek istemediğine dair tutanak tutulacaktır.)

Sınavda başarıll olup atama slrası gelenlerin daha önce mtıracaat aşamaslnda vermiş oldukları telefon nrımzıraslna

ulaşllamayanlaıın durumları tutanakla tespit edi|erek atama haklaruıın kaybından kendileri sorumlu olacaktır. (Bu itibarla

adaylann milracaat esnasında en az iki telefon numarası vermeleri.)

Sırİlama yapılırken mülakat puanlarünın eşit olmasü halinde tlncelikle öğrenim durumu yüksek o|ana, hafız olana, DHBT puanı

yüksek olana öncelik verilecek olup sıralama değişmezse kura ile belirienecektir.
'Başarılı 

olan vekit i.H ve M.K. için güYenlik soruşturması ve arşiv araştürması yaptırılacak olup, gÜvenlik soruşfurması yapılan

kişiler hakkında her hangi bir terör örgütüne üyeliği tespiti halinde görev verilmeyecektir

SınaY öncesi, sonrasl ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde müracaatlarda belirtilen şartlar ı taşımayan, gerçeğe aykrı belge Yerdiği

veya beyanda bulunduğu tesp it edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak olup yerleştirme işlemleri yapılmayacaktr.

MüRAcA AT EDECEKLERD EN iSTEN iLEN BELGELER
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l- Dilekçe ve İş talep formu
2_ KpSS (DHdD,ye başvuru.ken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi ve Vekil müezzin-

kayyımlık için'lise mizunu + haflz olarak müracaat edenlerden hafızlık belgesi aslı ve foıokopileri. (Asılları görüldükten soffa

adaya iade edilecektir.)
3- T.C. Kimlik numaralı Kimlik BeIgesi
4- 2018-20l9 yılına ait Öğrenim düzeyine göre DHBT Sınav Sonuç Belgesi.

D- MÜRACAAT SEKLİ. SÜRESİ. SINAV YERİ VE ZAMANİ
ı.A@ülüğümüzeşahsenutaştlrmatarıgeİekmektedir.sınavafaksveyae-mailile

yapılan başwrular kabul edilmeyeceİıir.

2_ Miıracaatlar il Müftiilüğüne yapılacak oı"p,0310212020 Pazartesi günü başlayacak, l7l02l2020 Pazarte§i günu

Saat 16.00 tiuarı ile sona ereceklir. Bu saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alünmayacaktır.

3_ Mülakat sınavl Karabuk il Müftülüğünde 24.02.2020 Pazartesi günü saat 09:30'da yapılacaktır

4_ 29.o1.2o|g tarihinde yapılan Vekil imam_Hatiplik ve Vekil Müezzin Kayyımlık s/lnayl24.02.2020 i günü yeni sınav

yapılacak olması nedeniy Ie D.i.B sınav Yönetmeliği gereği yeni sınav tarihi itibarı ile geçerlik süresi Sona r

5- Mülakat slnavl sonuçları Karab
tebligat yapılmayacal«ır.

ilgililere ilanen duyurutur

ük il Müftülüğünün www.karabuk.diYanet.gov.tr uzantılı web sitesinde ilan e lecek olup, ayrıca
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