
Kamu Hizmeti Komisyonu’nca Münhal İlan Edilen Kadroların Sınavları Yapılıyor  
 
 
Kamu Hizmeti Komisyonu’nca münhal ilan edilen kadro ların sınavlarına seçim 
yasakları nedeniyle uzun bir süre ara verilmi şti. Seçim yasaklarının sona 
ermesinden itibaren münhal yükselme yeri (terfi) ka drolarının sözlü yarı şma 
sınavları (mülakat) yapılmaya ba şlanmı ş olup aralıksız devam edecektir. 
 
Münhal yükselme yeri (terfi) sınavlarının yanında, münhal ilk atama kadrolarının 
öncelikli olarak doldurulabilmesi için yazılı yarı şma sınavlarının da tarihleri 
belirlenmeye ba şlamış olup, sınav çalı şmaları süratli ve titiz bir şekilde devam 
etmektedir. 
 
Bu bağlamda; 
 

1) Daha önce sınav tarihi duyurulan, Yataklı Tedavi  Kurumları Dairesi 
kadrosundaki münhal 3 adet IV. Derece Radyografer ( ilk atanma yeri) 
mevkii ile ilgili olarak yazılı yarı şma sınavı 2 Mayıs, 2015 Cumartesi günü, 
 

2) İlköğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan 3 adet I. D erece Eğitim – 
Öğretim Uzmanı (ilk atanma ve yükselme yeri) mevkii i le ilgili olarak yazılı 
yarışma sınavı 15 Mayıs, 2015 Cuma günü, 
 

3) Bütçe Dairesi kadrosunda münhal bulunan 7 adet I II. Derece II. Sınıf Bütçe 
Memuru (ilk atanma ve yükselme yeri) mevkii ile ilg ili olarak yazılı yarı şma 
sınavı 16 Mayıs, 2015 Cumartesi günü, 
 

4) Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan 2 adet III.  Derece Maliye, İstatistik 
ve Ayniyat Memuru (ilk atanma ve yükselme yeri) mev kii ile ilgili olarak 
yazılı yarı şma sınavı ise 23 Mayıs, 2015 Cumartesi günü, 
 
 
Yapılacaktır. Sınav yeri ve saatleri, sınav tarihin den en az 3 gün önce 
adaylara kısa mesaj (SMS) ve KHK web sitesi aracılı ğıyla duyurulacaktır. 
 

 
Kamu Hizmeti Komisyonu’nca daha önce münhal ilan ed ilen tüm dı şa açık(ilk 
atanma yeri) kadrolar ile ilgili yazılı yarı şma sınavlarının, en geç Temmuz ayı 
sonuna kadar yapılıp tamamlanması hedeflenmekte ve bu do ğrultuda çalı şmalar 
aralıksız devam etmektedir. 
 
Sınavlar yapıldık sonra, di ğer münhallerin sınav tarihleri adaylara sınav günün den 
en geç 15 gün önce web sitemizden peyder pey duyuru lacaktır. Bu nedenle 
münhal kadrolara ba şvuru yapan ki şilerin khk.kamunet.net adresli web sitemizi 
düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir. 
 
Tüm kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 
        


