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Sayı :  25132606./902-                                                                     …. /06/2022 

Konu   : Vekil İmam -Hatip ve Vekil Müezzin - Kayyım  

              Mülakatı İlanı 

 

VEKİL İMAM -HATİP VE VEKİL MÜEZZİN- KAYYIM  SINAV DUYURUSU 

 
   İl ve İlçe Müftülüklerimize bağlı  cami ve mescitlerde İmam -Hatip ve  Müezzin Kayyımların 

askerlik,yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme,  görevden uzaklaştırma, hastalık,ve aylıksız izin. hizmet içi 

eğitim vb. nedenlerle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları sebebiyle  din hizmetlerinin  aksamaması için  

vekaleten  görevlendirme amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesi, Diyanet İşleri 

Başkanlığının  Atama ve yer değiştirme yönetmeliği ve Diyanet İşleri Başkanlığının Sınav yönetmeliği  

doğrultusunda  açıktan vekil İmam -Hatip ve Vekil Müezzin -Kayyım atamasına esas olmak üzere sözlü sınav 

yapılacaktır. 

A - ARANAN ŞARTLAR  : 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Diyanet İşleri Başkanlığının  Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin(b) bendinde  

aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak. 

3.  İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak. 

4. Vekil İmam -Hatiplik ve Vekil Müezzin - Kayyımlık yapmaya mani engeli bulunmamak. 

5. 2020 KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan almış olmak.  (başvuru sahibinin hangi puan 

türünden puanı oluştu ise  o puan türüne göre okul diplomasını ibraz etmesi zorunludur.) 

6. Halen Vekil İmam - Hatip ve Müezzin- Kayyım olarak görev yapanlar da sınav başvurusunda 

bulunabilecektir. 

B – BAŞVURUDA BULUNACAKLAR : 

1-   Başvurular aşağıda  (C) bölümünde istenilen başvuru evrakları ile birlikte  15.06.2022 – 29.06.2022 

tarihleri arasında mesai  saatleri  kapsamında  İlimiz Müftülüğüne şahsen veya posta ile müracaat 

edeceklerdir.   Müracaat tarihinden sonra gelen Faks , posta ve e -posta ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Şartları taşımadığı halde müracaat edenlerin dilekçeleri dikkate alınmayacak olup, 

ayrıca bunlara yazılı cevap verilmeyecektir. 

2-    Sınav sonuçları Müftülüğümüz web sitesinde ilan edilecek olup aynı nitelikte açılacak olan bir daha ki 

sınav sonuçlanıncaya kadar geçerli olacaktır.   

3- Sınav sonuçlarına göre  Vekil İmam -Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım  görevlendirmeleri Uşak İli ve 

İlçeleri  sınırlarındaki tüm merkez, kasaba  ve köy  camilerini kapsayacaktır. 

4- Görevlendirmeler 2020 KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlar arasından İl Müftülük Sınav Kurulunca 

mülakat sınavı neticesinde en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olan sıralama ya  göre 

gerçekleştirilecektir.  Puanlar’ın eşit olması durumunda öncelikle eğitim durumuna ( İlahiyat fakültesi 

+Hafız , İlahiyat Fakültesi, Diğer Lisans İHL+Hafız, İlahiyat Ön lisans +Hafız , İlahiyat Ön lisans  

İmam Hatip Lisesi +Hafız ,İmam Hatip Lisesi)  onda da eşitlik olması  durumunda KPSS (DHBT) 

puanı yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 

5- Vekaleten atama işlemleri ihtiyaç duyulan yerler için  başarı listesindeki en yüksek puan alandan 

başlayarak  yapılacaktır. Sırası gelen aday telefonla aranarak yer teklifi yapılacaktır. Telefon 

aramalarında,  dilekçeye yazılan her iki telefona ulaşılamaması durumunda  adayın sırası geçmiş 

sayılacaktır. Başta (A ve B)  grubu camiler olmak üzere   özellik arz eden Camiler için  ( 6 Altı ay ) ve 

üzeri uzun süreli  görevlendirmeler başarı sırasında  85 puan ve üzeri alan adaylar arasından 

yapılacaktır.  Diğer camiler ve Kısa süreli görevlendirmeler ise  85 puandan düşük ve 70 puan 

barajının üzerinde puan alan adaylar arasından  sıralamaya göre yapılacaktır. Yine  cami kadrosu 3. 

derece ve altında olan camiler için  gerekli eğitim şartlarını taşıyanlar  görevlendirilecektir. 

6-   Vekillik görevi alıp kendi isteği dışında (3) üç  aydan az süre içersinde  görevi sona erenlere başarı                     

                   listesindeki sıralamaya göre bir kez daha vekalet görevi verilecektir. 
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 C – GEREKLİ BELGELER 

 
1- TC. Kimlik numaralı kimlik belgesi  (fotokopisi) 

2- Form Dilekçe ( İl Müftülüğünden temin edilecektir.) 

3- Diploma  aslı veya  fotokopisi 

4- 2020 yılı KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi 

5- Varsa Hafızlık Belgesi  aslı veya  fotokopisi 

6- Sabıka Kaydı  son altı 6 aya ait 
 

D- SINAV KONULARI 

      1-Kur’anı Kerim (  kıraat ,eda ,seda ve Kur’an konularına vukufiyet) 70 puan 

      2-Dini bilgiler ( itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları) 20 puan 

      3-Hitabet 10 puan 

E -SINAV TARİHİ VE YERİ 

     1-Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanında 

getirmeyen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.   Mülakatta başarılı sayılabilmek için en az 70 puan 

alınması şarttır  

       2-Sınav işlemleri boyunca adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle 

ilişiği kesilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir. 

      3-Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı  faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı,  oluşum veya gruplara üyeliği,mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 

irtibatı sonradan tespit edilenlerin,(sınavı kazansa bile ) görevlendirmeleri yapılmayacağı gibi, 

görevlerine son verilecek olup, hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. 

        4-Belirtilen tarihte sınav katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır. 

     5-Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün 

içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak dilekçe ile il müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en geç 15 (on beş)  gün 

içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan itiraz 

dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

    6-Mülakat sınavı 30.06.2022    Perşembe günü saat 09.00’da Uşak İl Müftülüğü Fatih  Gençlik Merkezinde  

20  kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Alfabetik olarak oluşturulan isim listeleri   sınav giriş yerinde 

uygun panoya asılacaktır. Sınavların bitmemesi durumunda mülakata ertesi gün devam edilecektir.  

  İlgililere ilanen duyurulur   15/06/2022 

 

 

 

            İMZA 

 Kazım GÜZEL 

  İl Müftüsü 

 

 

 


