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T.C. 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi 

 

Sayı    : 17857537/903.02-11                                                                   23.01.2019      

Konu  : Sınav İlanı 

 

DUYURU 

 

 Eğitim Merkezimizde bulunan, aşağıda unvanı ve sınıfı yazılı münhal kadrolara, 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlarına haiz olanlardan, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği 

ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, yarışma sınavı 

ile naklen atama yapılacaktır. 

 

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak,  

2- Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak, 

3- Asaleti tasdik edilmiş olmak. 

 

B- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

1- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için;  

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,  

b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,  

c) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma 

eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak.  

d) Yapılacak olan sınavda başarılı olmak.  

2- Şoförlük için; 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak, 

c) En az (B) Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. (E sınıfı sürücü belgesi tercih sebebidir.) 

d) Yapılacak olan sözlü ve mesleki uygulama sınavında başarılı olmak 

     3-    Aşçılık için; 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

b) Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak, 

c) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Aşçılık sertifikası olmak, 

d) Yapılacak olan sözlü ve mesleki uygulama sınavında başarılı olmak 

    4-    Hizmetli Kadroları için; 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

b) Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak, 

c)Yapılacak olan sözlü ve mesleki uygulama sınavında başarılı olmak      

     5-   Bekçi kadroları için;  

      a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

      b) Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.      

      c)Yapılacak olan sözlü ve mesleki uygulama sınavında başarılı olmak    

  

C- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

1- Dilekçe. (Ekte bulunmaktadır.) 

2- Müracaat edenlerin Birimince onaylanmış  hizmet cetveli, 

3- Şoför kadrosuna müracaat edenler için sürücü belgesi fotokopisi, 

4- 1 adet vesikalık fotoğraf. 

 

 

D- BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 

1- Müracaat etmek isteyenler belgelerini 23/01/2019 Çarşamba gününden başlamak üzere 

08/02/2019 tarihi saat 17:00’ye kadar Eğitim Merkezimize teslim edeceklerdir.  

2- 08/02/2019 tarihi saat 17.00’den sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir. 

3- Postadaki vâkî gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Fax ile başvuru kabul edilmemektedir.  
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4- Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır. 

5- Adaylar münhal olan kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. 

 

 E- SINAV İŞLEMLERİ  

-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için sınav yazılı uygulama ve sözlü 

olarak yapılacaktır, 

1- Yazılı uygulama sınavından başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 

70 puan alamayanlar sözlü sınava katılamazlar. 

2- Sözlü sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 

3- Yazılı uygulama ve sözlü sınava katılanların nihai puanları, yazılı uygulama ve sözlü sınav ortalamaları 

alınarak tespit edilir. 

   - Şoför, Hizmetli, Bekçi ve Aşçı kadroları için sınav sözlü olarak yapılacaktır. 

          *Mesleki Bilgi (50 puan) 

          *Mesleki Uygulama (50 puan)  

            konularında 100 puan üzerinden değerlendirmeye tâbi tutulacaktır. 

       1-  Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 

2- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya  ikinci bir sınav hakkı 

verilmeyecektir. 

 

    E- SINAV SONUÇLARI VE DİĞER HUSUSLAR 

 

1- Sınav sonuçları sınav işlemlerinin tamamlanmasından sonra Eğitim Merkezimizin 

http://istanbulegitim.diyanet.gov.tr  adresinde ilan edilecektir 

2- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda 

bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi haklarında kanuni işlem 

yapılacaktır. 

3- Sınav ve atama sürecinde Eğitim Merkezimiz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat 

sayılacaktır. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.  

 

İlk Müracaat Tarihi   : 23.01/2019  

Son Müracaat Tarihi  : 08/02/2019 

Sınav Yeri  ve Tarihi       : 11.02.2019  Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Münhal kadrolara ait liste 

 

S.NO SINIFI UNVANI DERECESİ KADRO ADEDİ 

1 G.İ. H V.H.K.İ. 9 1 

2 G.İ.H Şoför 9 1 

3 Y.H.S Hizmetli 12 4 

4 Y.H.S Bekçi 7 2 

5 Y.H.S Aşçı 9 1 

 

Not. Atanma şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav 

Yönetmeliğinin 15. Maddesi gereği iptal edilecektir.   

 

 

 

23.01.2019 

(imzalı) 

                 Osman EGİN  

Eğitim Merkezi Müdürü 

 

http://istanbulegitim.diyanet.gov.tr/
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GÖREVİ      :  

 

ÜNVANI     :  

 

ADI SOYADI     : 

 

BABA ADI     : 

 

DOĞUM YERİ    :  

 

DOĞUM TARİHİ    : 

 

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :  

 

SİCİL NO     :  

 

T.C.KİMLİK NO    :  

 

ÖZÜ      : Sınav Başvurusu 

 

HASEKİ ABDURRAHMAN GÜRSES EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜLÜĞÜNE  

                                                                                                                      İSTANBUL          
 

Eğitim Merkezinizin  23.01.2019 tarih ve 11 sayılı sınav ilanında bulunan                                  

………………............Kadrosu için açılan yarışma sınavına katılmak istiyorum.  

  

Gereğini arz ederim. 

 

 

 

Tarih  :                                                              

      

 İmza  : 

        

      Adı Soyadı : 

 

Ekler: 

1- VHKİ kadrosuna müracaat edenler için bilgisayar sertifikası,  

2- Müracaat edenlerin Kurumca imzalı Hizmet cetveli, 

3- Şoförler için sürücü belgesi fotokopisi, 

4- 1 adet vesikalık fotoğraf  

5- Aşçılık kadrosuna müracaat edenler için Aşçılık setifikası, 

   

 

 

Adres  : 

 

 

Gsm  :    

 


