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DUYURU

İlÇemiz \4üftiiiüğünde ııünhal buluıran ilişik listede unvan1, sınrfi ve kadro derecele ri yazılıkadrolara Diyanet işleri Başkınlığı Ataıua ve ycr
DeğiŞtirme Yönehneliğinin ilgili hüküııleri gereğince sınavla peısonel alımı yapılacaktır.

A- sINAvA KATII-MAK İsrnvnx ADAYLARDA,{RANAN GENEL ŞARTL,{R

l - 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunı-ınun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak,
2- Fialen f)iyanet İşieri Başkanlığında görevli olmak ,

3- il dıŞından baŞvuranlar için bulunduğu görev mahallinde iki yıl, İı içinclen başvuranlarda ise 6 ay görev süresini doldunnuş ııimak.
4- Asaleti tasdik edilmiş olnıak.

B- SINAVA KATILMAK isrnyrn ADAYLARDA ARANAN Öznr, şanrr,aR
l- Yardınrcı Hizmetlen Kadroları için;
a) F,n az lise veya dengi okul ııezunu olmak,
b) Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,
c) Aşçılık kadrosu için Aşçılık Sefiifikasına sahip olınak.
d) Yapılacak oian sözlü ve mesleki uygulama sınavında başarılı olmak.

C- BAŞVURU İçİx cnnrrl-i BELGELER.
i- AŞÇılık kadrosuna rnüracaat edenler için Aşçılık Sertifikası, (tsaşvuru esnasind,a sisteme yiiklenecek.)

D- BAŞVURLr İşı-nılrloni
l - Müracaat etmek isteyenler DİBBYS\Sınav\Taşra Nakil Sınavları\Müftiilük Personeli Nakil Sınav Başvuru progfarn| üzerinılen tıaşvurularını iiaıı
edileıı ayın 1-15 günleri içerisinde yapmaları gerekmektedir.
2- Sınav baŞr,uralan ilgili pıogram üzerinden yapılacağı için posta yada elden müracaat alınmayacaktır.
3- Adayiar münhal olan kadrcılardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

E- snNAV işınruıanİ

- Hizmetli, Bekçi ve Aşçı kadrolarr için srnav sözlü olarak yapılacaktır.

* Mesleki Bilgi (50 puan)
x Mesleki Uygulama (50 puan) konularında 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tufulacaktır.

1- Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinder, en az70 puanalrnması şarttır.
2- LdaY|ar, sınava gelirken müracaat esnasında sisteme yükledikleri evrakları yan|anndahazır bulunduımalan gerekmektedir
3- İIan edilen tarihte sınava katılınayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

F- SINAV SONUÇLARI VE DiĞER HUSUSLAR

1- Sınav sonuÇlarl sınav işleııılerinin tamaınlanmasından sonra DiBBYS \ Sınav \ Taşra Nakil Sınavları \ Müftüliik Fersoneli Nakil Sınav Eaşıırıı
saylasından öğı,cnebilccek lerir.
2- Sınav öncesi, sonrası ve atana sürecindeki işlenrlerde gerçeğe aykırı belgeyi sistenre yiklediği ya da beyanda bulunduğu tesp;t ediiçn aiıy\arırı
başvuru ve sınavlan geçersiz sayılacağı g,ibi haklarında kanuni işlem yapılacaktır.
3- Sınav ve atama sürecİnde Müfttilüğümüzün İntemet sİtesİnde yapılan tiim duyuıular tebligat sayılacaktır. Adaylara aynca bildiriııı
yapılmayacakhr.

Sınav 17.12.2019 Salı günü İlçemiz Müftütüğü'nde yapılacaktrr. Adaylarrn Saat 10:00'da İlçemiz Müftüiüğü,ıı d,exıazır
bulunmaları gerekınektedir.
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