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ilimiz ve ilge Mtlfti)liiklerinde miinhal bulunan iligik listede unvanr, srnrfr ve kadro dereceleri yazrlr kadrolara
Diyanet iqleri Bagkanh[r Atama ve Yer De$igtirme Ycinetmeliginin ilgili hi.ikiimleri gere[ince srnavla personel alrmr
yaprlacak olup basvurular IKYS iizerinden vaprlacaktrr.

A- SINAVA KATILMAK ISTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL $ARTLAR

1-657 sayrlr DevletMemurlan Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki gartlarrtagrmak,
2- Halen Diyanet igleri Bagkanlrgrnda gorevli ol mak ,

3- il drgrndan bagvuranlar igin bulundu$u gorev mahallinde ikiyrl, il iginderr bagvuranlarda ise 6 ay gdrev sliresirri
doldurmug olmak,
4- Asaleti tasdik edilmig olmak.

B- SINAVA KATILMAK iSTEYEN ADAYLARDA ARANAN OZEL $ARTLAR

l- Veri Hazrrlama ve Kontrol iqletmeni olarak atanabilmek igin;

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
b) Bagkanlrk teqkilatrnda en az iki yrl gorev yapml$ olnrak,
c) Kurumca ya da ilgili kuruluglarca dtizenlenen bilgisayar igletmenli$i veya bilgisayar kullanma egitiminde bagarrlr
olduguna iliqkin belge ya da sertifikaya sahip olmak.
d) Yaprlacak olan srnavda baganlr olmak.

2- $oftirliik igin;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Bagkanhk teqkilatrnda en aziki yrl gorev yapmr$ olmak,
c) En az (B) Srnrfi stiri.icii belgesi sahibi olmak,
d) Yaprlacak olan scjzlti ve mesleki uygulama srnavrnda baganlr olmak

3- Yardrmcr Hizmetler Kadrolan igin;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Bagkanhk teqkilatrnda galrgryor olmak.
c) Aqgrhk kadrosu igin Aggrlrk Sertifikasrna sahip olmak.
d) Kaloriferci kadrosu igin Kalorifercilik Sertifikasrna sahip olmak.
e) Yaprlacak olan scjzlii ve mesleki uygulama srnavrnda baganlr olmak.

c- BA$VURU iCiN GEREKLi BELGELER

l- $oflor kadrosuna miiracaat edenler igin siiri.icii belgesi fotokopisi, (Bagvuru esnasinda sisteme yiiklenecek.)
2- VHKi kadrosuna mijracaat edenler igin Bilgisayar Sertifikasr, (Bagvuru esnasinda sisteme yiiklenecek.)
3- Aggrlrk kadrosuna miiracaat edenler igin Aggrlrk Seftifikasr, (Bagvuru esnasirrda sistenre yiiklenecek.)
4- Kaloriferci kadrosuna miiracaat edenler igin Kalorifercilik Sertifikasr, (Bagvuru esnasinda sisteme yiiklenecek.)

D- BA$miRU i$LEMLERi

l- Miiracaat etmek isteyenler DiBBYS\Srnav\Taqra Nakil Srnavlarr\Miifttili)k PersoneliNakil Srnav Baqvuru programr
iizerinden bagvurularrnr ilan edilen ayrn l-15 giinleri igerisinde yapmalarr gerekmektedir.
2- Srnav bagvuralan ilgili program tizerinden yaprlaca[r igin posta yada elden miiracaat alrnmayacakttr.
3- Adaylar mtinhal olan kadrolardan yalnrzca birine bagvuru yapabilecektir.

E- SINAV i$rnUlnni

-Veri Hazlrlama ve Kontrol iqletmeni kadrolan igin slnav yazrh uygulama ve siizlii olarak y'apllacaktrr.

1-Yazit uygulama ve sozlti slnava katrlanlann nihai puanla rt. yazrh uygLrlama ve sozli.i stnav ofialamalart
al rnarak tespit edi I ir.
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- $ofiir' Hizmetli, Bekgi, Aqgr ve Kaloriferci kadrolarr igin srnav siizlii olarak yapllacaktrr.

*Mesleki Bilgi (50 puan)
*Mesleki Uygulama (50 puan)
konularrnda 100 puan iizerinden de$erlendirmeye tabi tutulacaktrr.

1- Sdzlii stnavda baganlr olmak igin I 00 tam puan ijzerinden en az J0 puan alrnmasl $artttr.
2- Adaylar, slnava gelirken mtiracaat esnastnda sisteme ytikledikleri evraklan yanlarrnda hazrr bulundurmalarr
gerekmektedir.
3- ilan edilen tarihte srnava katrlmayanlar srnav hakkrnr kaybetmig sayrlacak ve adaya ikinci bir srnav hakkr
verilmeyecektir.

F- SINAV SONUQLART VE DiGER HUSUSLAR

l- Srnav sonuglan srnav iglemlerinin tamamlanmasrndan sonra DiBBYS \ Slnav \ Tagra Nakil Srnavlarr\
Miifttili.ik PersoneliNakil Srnav Bagvuru sayfasrndan o[renebileceklerir.
2- Stnav oncesi, sonrasr ve atama siirecindeki iglemlerde gerge[e aykrrr belgeyi sisteme yiikledigi ya da
beyanda bulundugu tespit edilen adaylarrn bagvuru ve srnavlan gegersiz sayrlacagr gibi haklannda kanuni
iglem yaprlacaktrr.
3- Stnav ve atama stirecinde Mi.iftiili.i$iJm[jzijn internet sitesinde yaprlan ti.im duyurular tebligat sayrlacaktrr.
Adaylara aynaa bildirim yapr lmayacaktr r.

MUNHAL KADRO LISTESI
Birimi Giirev Yeri Unvanr Durumu

Siirt Merkez itvi:ttitupri Veri Haz.ve Kont.isl. Bor

Siirt Merkez Il MriftiiliiEii Sofcir Bos

Siirt Merkez Vecide Kuzu Krz K.K. Ascr Bo$

Siirt Merkez Arifin K.K. Bekci Bos

Siirt Bavkan ilce Miiftiil0Eii Hizmetli Bo


