
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlçe Müftülüklerimize bağlı  camilerde görevli  iken askerlik,  yurt  dışı,  kanuni  izin, 3 ay ve daha
uzun  süreli  sağlık  raporlu,  geçici  görevli,  disiplin  cezası  uygulaması  veya  görevden  uzaklaştırma  vb.
sebeplerle  görevlerinden  ayrılan    ve    grubu  cami  görevlilerinin  yerine  657  sayılı  DevletMemurlarıC D
kanunu'nun 86. maddesi  ile Diyanet  işleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
ilgili maddeleri gereğince sınavla vekil imam hatip ve vekil müezzin kayyım ataması yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1-  657  Sayılı  Devlet Memurları  Kanunu'nun  değişik  48/A maddesinde  aranan  genel  ve  özel  şartları
taşıyor olmak.
2- İmam hatiplik için en az imam hatip lisesi veya dini yüksek öğrenim mezunu olmak.
3- Müezzin-kayyımlık için en az lise,  imam hatip lisesi veya dini yüksek öğrenim mezunu olmak. (Lise
mezunları için hafız olmak).
4- 2022 KPSS (DHBT) 122-123-124 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almış olmak.
5- Müracaatlar  İl Müftülüğüne  yapılacak  olup, müracaat  sırasında  2022 KPSS  (DHBT)  sonuç  çıktısı,
öğrenim belgeleri, hafız olanlar için hafızlık belgesi, başvuru dilekçesine eklenecektir. Başvuru dilekçesi
(Form dilekçe) İl Müftülüğünün Web sitesinden temin edilecektir.
6-  Müracaatlar  bizzat  kendileri  tarafından  yapılacak  olup,  süresi  içinde  yapılmayan  müracaatlar  ile
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7-  İsteklilerin    tarihi mesai bitimine kadar  İl Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.23.03.2023
Sınav    tarihinde  yapılacaktır. Müracaatın  fazla  olması  halinde  takip  eden günlerde  sınava27.03.2023
devam  edilecek,  bu  durumda  başvuranların  hangi  gün  sınava  girecekleri    tarihinde  İl24.03.2023
Müftülüğü Web  sitesinden  duyurulacaktır.  Sınava  katılacakların  isimlerinin  yazılı  olduğu  tarihte  saat 

' de İl Müftülüğü sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.08.00
8- Sınav başarı puanı 70 ve üzeri olup, başarılı olanlar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak
liste  halinde  İl  Müftülüğü  Web  sitesinden  duyurulacaktır.  Görevlendirmeler  ise  ihtiyaç  duyuldukça
sıralamaya  riayet  edilerek  yapılacaktır.  Sırası  gelip  görev  için  çağırıldığı  halde  gelmeyenler  bu
haklarından feragat etmiş sayılacak ve  bir sonraki kişi çağırılacaktır. Çağırılan kişilerin görevlendirme
işlemleri Arşiv  araştırması  sonucuna göre  yapılacak olup,  arşiv  araştırması  sonucu olumsuz olanlara
görev verilmeyecektir.
9- Sınav geçerlilik  süresi  yeni  bir  sınav  yapılıncaya kadar devam edecek ve  yapılan  yeni  bir  sınavla
geçerliliği  sona  erecektir.  Adaylar  bu  sınav  duyurusunda  belirtilen  şartları  kabul  etmiş  sayılacaklar,
belirtilen  şartlara  uygun  olmayan  ve  gerçeğe  aykırı  belge  verdiği  veya  beyanda  bulunduğu  tespit
edilenlerin  başvuru  ve  sınavları  geçersiz  sayılacağı  gibi  atama  yapılmış  olsa  dahi  görevine  son
verilecektir.
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Şerife Hanım ALTUNER
İl Müftü V.
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