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D U Y U R U 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız TaĢra TeĢkilatında münhal bulunan sözleĢmeli pozisyonlara sözlü sınav 
sonucuna göre vaiz alımı yapılacaktır. BoĢ pozisyonlara iliĢkin bilgiler aĢağıdaki tablolarda yer 
almaktadır. 
 

UNVANI 
KPSS 
PUANI 

ÖĞRENĠM DURUMU KONTENJAN SAYISI 

Vaiz KPSSP124 Dört yılık dini yükseköğrenim 265 

 
I. BAġVURU ġARTLARI 
 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

2. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik Ģartını 
taĢımak, 

3. Dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmak, 
4. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP124 puan türünden en az 60 

puan almıĢ olmak, 
5. Vaizlik görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak, 
6. Halen BaĢkanlığımız teĢkilatında kadrolu veya sözleĢmeli olarak çalıĢıyor olmamak, 
7. Bayan olmak. 
 

• SözleĢmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına 
ĠliĢkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleĢmenin 
feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleĢmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 
(bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan 
anlaĢılması halinde yerleĢtirmeleri yapılmıĢ olsa dahi sözleĢmeleri iptal edilecektir. 

 
II. BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ VE ZAMANI 
 

1. Müracaatlar, baĢvuru Ģartlarını taĢıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022-
11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır. 

2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri 
elektronik ortamda bulunmayan adaylar, baĢvuru iĢlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili 
kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. 

3. BaĢvuru iĢlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. 

4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın baĢvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun 
kesinlikle değiĢiklik yapılmayacaktır. 

5. Adaylar, baĢvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aĢmayacak Ģekilde özgeçmiĢlerini 
yazacaklardır. 

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 
 
III. SINAVA ĠLĠġKĠN TEBLĠGAT VE DUYURULAR 

 
1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular BaĢkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki 

Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

2. “Sınav GiriĢ Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme iĢlemleri adaylar tarafından 
“sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleĢtirilecektir. 

 

 
 

 
 

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi
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IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERĠ, TARĠHĠ, ġEKLĠ ve KONULARI 
 

1. BaĢvuruların ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan 
adaydan baĢlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava 
çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı 
sözlü sınava çağrılacaktır. 

2. Sınav sözlü olarak Ankara yapılacaktır. 
3. Sınav tarihi, baĢvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan 

edilecektir. 
4. Sınav Konuları: 

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan), 

b) Arapça (30 puan), 

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, Ġslam tarihi ve Ġslam ahlakı) ve hitabet (30 puan), 

d) BaĢkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan). 

5. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, BaĢkanlığın resmi internet 
sitesinde yayımlanan “Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı TeĢkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel 
ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLĠKLERĠ GÖRMEK ĠÇĠN TIKLAYINIZ! 

6. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav GiriĢ Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini 
(nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik 
belgesi ve sınav giriĢ belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik 
kartı veya pasaport dıĢında baĢka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir. 

7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar 
sınav hakkını kaybetmiĢ sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı 
verilmeyecektir. 
 

V. SINAV SONUÇLARINA ĠTĠRAZ 
 

1. Adaylar; sınav sonuçlarına iliĢkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 
(yedi) gün içinde bu duyurunun “ĠLETĠġĠM” baĢlığında belirtilen “YazıĢma Adresi”ne 
yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaĢtırılmayan ve “DĠĞER HUSUSLAR” baĢlığında 
belirtilen Ģekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

2. Ġtirazların sonucu en geç 15 (on beĢ) gün içinde adaylara bildirilecektir. 
 
VI. DEĞERLENDĠRME VE BAġARI SIRALAMASI 
 
1. Sınavda baĢarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiĢ) puan almak gerekmektedir. 

2. BaĢarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eĢit olması 
halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet 
tarihi önce olana, yaĢı büyük olana öncelik verilecektir. 

3. BaĢarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. 
 

VII. DĠĞER HUSUSLAR 
 
1. 7315 sayılı Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Kanunu gereğince arĢiv 

araĢtırması sonucuna göre adayların ataması yapılacaktır. 
2. BaĢkanlık sınav sürecinin her aĢamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan 

ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir. 
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleĢtirme sürecindeki iĢlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği 

veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların baĢvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 
4. Adayların, sınavın tüm aĢamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve 

adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile BaĢkanlığımız Ġnsan Kaynakları Genel 
Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaĢkanlığına ulaĢtırmaları 
gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaĢtırılan talepler dikkate alınmayacaktır. 

5. Sınav sonucu yerleĢtirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle baĢka bir yere atanamayacaktır. Aile 
birliği mazeretine bağlı yer değiĢtirmelerde istihdam edilenlerin eĢleri bu personele 
tabidir. 

https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Documents/Diyanet%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Personel%20Yeterlikleri.pdf
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6. SözleĢme gereği üç yıllık çalıĢma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları 
yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu Ģekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl 
daha görev yapmak zorundadır. 

7. Tercih ve yerleĢtirme iĢlemlerine iliĢkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir. 
8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun, SözleĢmeli Personel 
ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslar, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, Ġmam-
Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında 
Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

 
VIII. ĠLETĠġĠM 

 
YazıĢma Adresi: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaĢkanlığı 
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 
Çankaya/ANKARA 

Telefon : (0312) 295 70 00 

Fax : (0312) 285 85 72 

E-mail : persis@diyanet.gov.tr 

 
 

Ġlgililere duyurulur. 

 

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI 

ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

mailto:persis@diyanet.gov.tr

