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ATA$EHIR KAYMAKAMLIGI

ilge Muftulug

DUYURU

ilgemiz Mtifttiltigtinde miinhal bulunan iliqik listede unvam, srmfi ve lcadro dereceleri yazrh
kadrolara Diyanet igleri Baqkanhlr Atama ve Yer Depigtirme Ydnetmelilinin ilgili hiiktimleri
gere[ince smavla personel ahmr yaprlacaktr.

.A.. SINAVA KATILMAK iSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GIDNEL $ARTLAR

I- 657 sayrh Devlet Memurlart Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki gartlan
taqrmak,
2- Halen Diyanet igleri Bagkanh[rnda gdrevli olmak,
3- il drgrndan bagvuranlar igin bulundu[u gdrev mahallinde iki yrl, il iginden bagvuranlarda
ise 6 ay gcirev stiresini doldurmug olmak,
4- Asaleti tasdik edilmis olmak.

B. SINAVA KATILMAK ISTEYEN ADAYLARDA ARANAN OT.EL $ARTLAR

3- $oftrliik igin;

a)Enaz lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Baqkanhk tegkilatrnda en aziki yrl gOrev yapmr$ olmak,
c)Enaz (B) Smfi stirticti belgesi sahibi olmak.
d) Yapilacak olan s6zlti ve mesleki uygulama smavmda baganh olmak

4- Yardrmcr Hizmetler Kadrolarr igin;
a)Enaz lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Baqkanhk tegkilatrnda gahqryor olmak.
c) Yaprlacak olan s0zlU ve mesleki uygulama smavmda baganlh olmak.

c- BA$VURU iQiN GEREKLi nElCnr,nn
1- $oftir kadrosuna mtiracaat edenler igin stirticii belgesi fotokopisi, (Bagvuru esnasmda
sisteme ytiklenecek.)

D- BA$VURU i$LEMLERi

1- Mtiracaat etmek isteyenler DiBBYS\Smav\Tagra Nakil Srnavlan\lVliifttiltik Personeli Nakil
Smav Bagvuru programr tizerinden baqvurulannr ilan edilen ayrn 1-15 gtinleri igerisinde
y apmalan gerekmektedir.
2- Srnav bagvuralan ilgili program iizerinden yaprlacapr igin posta ya da elden mixacaat
almmayacaktrr.
3- Adaylar mtinhal olan kadrolardan yalnrzca birine baqvuru yapabilecektir.



E- sINAV igmuLnni

- $oftir, Hizmetli kadrolan igin srnav siizlii olarak yaprlacaktrr.

*Mesleki Bilgi (50 puan)
*Mesleki Uygulama (50 puan)
konulannda 100 puan tizerinden deperlendirmeye tabi tutulacaktrr.

1- Srizlii srnavda bagarrh olmak igin 100 tam puan tizerinden en az70 ahnmasr garttrr.
2- Adayla4 srnava gelirken mtiracaat esnasmda sisteme yiikledikleri vanlundahazr
bulundurmalan gerekmektedir.
3- ilan edilen tarihte slnava katrlmayanlar smav hakkrm kaybetmig
bir smav hakkr verilmeyecektir.

F- SINAV SONUqLART VE UiGnn HUSUSLAR

rlacak ve adava ikinci

l- Srnav sonuglan smav iglemlerinin tamamlanmasmdan sonra DIBB S \ Srnav \ Taqra Nakil
Smavlan \ MtiftUlUk Personeli Nakil Smav Bagvuru sayfasmdan
2- Srnav <incesi, somasl ve atama siirecindeki iglemlerde gergele ayk belgeyi sisteme

mavlan gegersizyiikledigi ya da beyanda bulundulu tespit edilen adaylarrn bagvuru ve
sayrlacapr gibi haklarmda kanuni iglem yaprlacaktrr.
3- Srnav ve atarna siirecinde Miifti.ili.igiimiiztin internet sitesinde yapr
tebligat sayrlacaktrr. Adaylara ayflca bildirim yaprlmayacaktrr.

tiim duyurular

ilk Mflracaat Tarihi : 01.01 .2020
Son Mtiracaat Tarihi :15.01 .2020
Smav Yeri ve Tarihi : Ataqehir Mtifttiltigii (Srnav TarihriAynca IKYS' ilan Edilecek)
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