
puan almış olmak Ancak yeterli müracaat veya müracaat edenler arasında 60 puan ve üstü

 

 Sınavı Duyurusu

Devlet Memurları Kanunun 86. Maddesine istinaden sözlü sınavla Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım alınacaktır.

İl Müftülüğü

Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım

 

 

için  KPSSP-123  Ortaöğretim  mezunları  için  KPSSP-122  puan  türünden  en  az  60  (altmış)

5.

 Erkek olmak.7.

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
 

 Sınav başvurusunun son günü itibariyle Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip

657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48/A  maddesinde  belirtilen  şartları
taşımak.

 

2.  Diyanet  İşleri  Başkanlığının  ilgili  yönetmeliklerinde  ön  görülen  Din  Hizmetleri

T.C.

Sınıfında çalışan personel için aranan "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
3.

1. 

Lisesi  düzeyinde  dini  öğrenime  sahip  olmak  ve  Vekil  Müezzin-Kayyımlık  için  Hafız,  İmam
Hatip Lisesi yada lise/dengi okul mezunu olmak,

4.

  Başkanlığımız  teşkilatında  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4-B  maddesi
puana sahip olanlar olmadığı takdirde 60 puan aşağısı değerlendirmeye alınacaktır.,

KARS VALİLİĞİ

İlimiz bünyesinde münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, adedi ve müracaat şartları belirtilen kadrolara 657 Sayılı 

 Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları

uyarınca sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak ve halen Vekillik görevinde bulunmamak,



ÖZEL ŞARTLAR

1. Uzman İmam-Hatiplik kadroları için hafız veya Başkanlığımızca düzenlenen

 

Aşere-i Takrib Tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış

2. A ve B grubu camilerde görev almak için; Sınavdan en az 70 ve üzeri puan
olmak.

 

almak  (İstemeleri  durumunda  daha  alt  grup  camilere  atanabilirler)  ve  Hafız  veya  İlahiyat
Fakültesi mezunu olma şartlarından birini taşıyor olmak.
 
II. BAŞVURU İŞLEMLERİ
 

26.09.2022  –  10.10.2022   Yukarıdaki  şartları  taşıyan  adaylar, 1.   tarihleri  arasında
sözlü  sınav  için  EK-1  Başvuru  Formunu  doldurarak  istenilen  belgeler  ile  birlikte  İl  ve  İlçe
Müftülüklerine posta yolu ile ya da şahsen müracaat edeceklerdir (mail ortamında

.gönderimler kabul edilmeyecektir)
  Başvuru  formundaki  bilgiler  ile  başvuru  için  gerekli  olan  belgelerdeki  bilgilerin2.

doğruluğu  tespit  edildikten  sonra  adayların  başvuruları  il  ve  ilçe  müftülüklerince  kabul
edilecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4.

3.
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

  Bu  duyuruda  belirlenen  esaslara  uygun  olmayan  başvurular  ile  postadaki  vaki

 Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak

gecikmeler ve tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.10.10.2022 
 
III. SINAV İŞLEMLERİ
 

  tarihinde  saat   Sözlü  sınav, 

3.

1. dan  itibaren  Kars  İl  Müftülüğünde09.00'
yapılacaktır.

11.10.2022

2.
cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.

  Sözlü  sınava  girmeye  hak  kazandığı  halde  ilan  edilen  sınav  tarihinde  sınava

 Adaylar, sözlü sınava gelirken T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus

katılmayan  adaylar  sınav  hakkını  kaybetmiş  sayılacaktır.  Söz  konusu  adaylara  her  ne
sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.
5.
4.

  Sınav  sonuçları,  Müftülüğümüz  internet  sitesinden  (DUYURULAR  kısmında)  ilan
edilecektir.
 
IV. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
 

suretiyle başarı sırasına göre, vekillik için boşalan kadrolara atama teklifi yapılacak.
1. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak



 Müftülük tarafından vekillik kadrosuna teklif edilen kişi, belirtilen yere teklifini kabul2.
etmemesi halinde hakkından feragat etmiş sayılacak ve başarı sıralamadaki bir sonraki kişi
teklif edilecektir.

 Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek3.
olana,  hafız  olana,  KPSS'ye  katıldığı  öğrenim  düzeyi  yüksek  olana  ve  doğum  tarihi  önce
olana öncelik verilecektir.

  Başarılı  olduğu  halde  haklarında  yapılan  Arşiv  Araştırması  Başkanlıkca  uygun4.
görülmeyenler göreve başlatılmayacaklardır.
 
V. DİĞER HUSUSLAR
 

  Sınav  işlemleri  sürecinde  adayın  beyanı  esas  alınacaktır.  Sınav  ve  yerleştirme1.
sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep
edilebilecektir.

 Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge2.
verdiği  ya  da  beyanda  bulunduğu  tespit  edilen  adayların  başvuru  ve  sınavları  geçersiz
sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecek olup varsa yapılan
ödemelerin iadesi talep edilecektir.

 Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular3.
tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. (Sırası gelen adaylar telefınla
aranacağından yanlış ve eksik telefon numarası verilmesinden kişinin kendisi sorumludur)

 Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren4.
7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İl Müftülüğü Sınav Kuruluna yapılacaktır. İtirazlar
Müftülüğümüz Sınav Kurulunca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara
bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün
içinde yazılı olarak İl Müftülüğümüze ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza
ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet
İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 
VI. SINAV KONULARI
 

Vekil  İmam-Hatip  ve  Müezzin-Kayyımlık  sözlü  sınavına  katılacakların  temel  ve  özel
yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı

3.

 
İmam Hatipler için

. Kur'an-ı Kerim Yüzüne Okuma, Ezber ve Tecvit Bilgisi, (70 puan)

teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

1
. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)2
 Ezan, Hitabet ve İkamet. (10 puan)



3.

 
Müezzin Kayyımlar için

. Kur'an-ı Kerim Yüzüne Okuma, Ezber ve Tecvit Bilgisi, (70 puan)1

. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)2
 Ezan, Hitabet ve İkamet. (10 puan)

 
VII. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 

 Başvuru Formu (EK-1),

5

1.
 T.C. Kimlik No'lu kimlik belgesi,2.
 KPSS'ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Mezuniyet Belgesi,3.
 2020 yılı KPSS (DHBT) Sınav Sonuç Belgesi,4.
. Varsa Hafızlık belgesi.

 
VIII. İLETİŞİM
 
Yazışma Adresi : Yusufpaşa Mh. Atatürk Cd. Sağlık Sk. Müftülük Sitesi No: 9               
                                       36000 Merkez / KARS  

   : kars@diyanet.gov.tr
: 0 474 - 212 69 15 Telefon (Osman HANBAY Dahili 125)

e-mail

    : 0 474 - 212 69 17Faks 
 

 
 

 

 

İlanen Duyurulur 
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