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Malatya İı ıvıııtttıııığünden ;

İlimiz ve İlçe Müftülüklerinde münhal bulunan aşağıda unvanl, sınıfı ve kadro dereceleri yazılıkadrolara
Dİyanet İşleri Başkanlığı Atarıla ve Yer Değiştirme Yönetrneliğinin ilgili htikümleri gereğince srnavia
personel alımı yapılacaktır.
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GBNEL ŞARTLAR
|- 657 sayılı Devlet Memurlarr Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak,
2- Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak,
3- İl dışından başvuranlar için bulıınduğu görev mahallinde iki yıl, İl içinden başvuranlarda ise 6 ay
görev süresini doldurmuş olmak,
4- Asaleti tasdik edilmiş olmak.
B_ SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÖZüİŞARTLAR
1- Memur olarak atanabilmek için;
a)Enaz lise ve dengi okul mezuııu olmak,
b) Başkanlık teşkilatında en aziki yıl görev yapmış olmak
2- Şoftirtük için;
a}Enaz lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Başkanlık teşkilatında en aziki yıl görev yapınış olmak,
c)Enaz (B) Sınıfi sürücii belgesi sahibi olmak.
d) Yapılacak olan sözlü ve mesleki uygulama sınavrnda başarılı olmak
4- Yardrmcı Hizmetler Kadroları için;
a)Enaz lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Başkantık teşkilatında çalışıyor olmak.
c) Yapılacak olan sözlü ve ınesleki uygulaına srnavrnda başarılı olmak.

C_ BAŞYURU İÇİN çrcnpKLİ BELGELER
1- Şoftir kadrosuna müraca.at edenler için sürücü belgesi fotokopisi, (Başvuru esnasında sisteme yiiklenecel
D- BAŞVtIRU İşr,nıııı,nnİ
1- Müracaat etmek isteyenler DİBBYS\Sınav\TaşraNakil Sınavları\Müftiilük Personeli Nakil Sınav
Başvuru programl üzerinden başvurularını l-Aralık Salı - 15 Aralık Salı tarihleri arasında yapmaları
gerekmekteclir.
2-Bel geleri eksik olanl arı n miiracaatları aI ınmayacaktır.
3- Sınav başvuruları ilgili program üzerinden yapılacağı için posta ya da elden miiracaat alınmayacaktır.
4- Adaylar münhal olaır kadrolardaır yalnızcabirine başvuru yapabilecektir.
E- sINAv İşr,nıır,nnİ
Memur kadroları için birden fazla müracaatçı olması halinde sınav yazılr uygulama ve sözlü olarak
yapılacaktır.
1-Yazılı uygulama ve sözlü slnava katılaııların nihai puanlan,yazı|ıuygulama ve sözlü srnav
ortalamaları alınarak tespit edilir.
2-Sözlü smavna girebilmek içinyaz/..ı srnavda 100 tam puaıı üzerinden en aa70 puanalınması şarttır.
3- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar srnav hakkını kaybetmiş sayılacak r. a-duyu ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
Şoftir ve Hizmetli kaılroları için; sınav sözlü olarak yapılacaktır.
1-Şoftirlük için Sözlü slnavlna girebilmek için uygulama sınavda 100 tam puan iizerindeıı en az70 puan
alrnması şaffiır.
2, T.lan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
F_ SINAYIN YERİ YE ZAMANI
1- Şoftir kadrosuna başvuru yapanlar 2I.I2.2a20 Pazartesi giinü saat 10:30'da Uygulamalı ve Sözlü
§navl için Malatya İl lltlfttılüğtinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
2-Memrır kadrosuna başvuru yapanlar için Uygulama Sınavı 22,I2.202a Sah gllnü saat 13:30'da Malatya
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Batta|gaziAtatiirk Orta Okulunda, sözlti srnav ise uygulama srnavndan sonfa İl lılllttlltlgiinde yapılacak
olup sınavrn uzamasl halinde ertesi gün srnava devam edilecektir.
3- Hizmetli kadrosuna başvuru yapanlar sözlü sınavı için 24.12.2020 Perşembe giinü saat 09:30'da
Malatya İl ltmUqiindç hazır bulunmaları gerekmektedir.
G-SINAY SONUÇLARI VE DİĞER HUSUSLAR
1- Sınav sonuçları sınav işlemlerinin tamamlanmasrndan sonıa DİBBYS \ Sınav \ Taşra Nakil Sınavları \

Miiftülük Personeli Nakil Sınav Başvuru sayfasından öğrenebileceklerdir.
2- Sınav öncesi, sonıasl ve atama siirecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belgeyi sisteme yiiklediği ya da
beyanda bulunduğu tespit edileıı adaylann başvuru ve sınavlaı,ı geçersiz sayılacağı gibi haklarında
kanuni işlem yapılacaktır.
3- Sınav ve atama siirecinde Müftülüğümüzün İntenet sitesinde yapılan ttim duyurular tebligat
sayılacaktır. Adaylara ayrlca bildirim yapıimayacaktır.
4-AdaylarınyazıIı uygulama sınavlarr 60 tam prıan üzerinden (%60), sözlü sınavIarı 40 tam puan

iizerinden (%40) değerlendirilerek ikisinin toplamı slnav puanı olacaktır.

5-Başarı sıralamasında srnav puanı yiiksek olana, eşitlik halinde srrasryla hizmet siiresi fazla oLarıa ve
doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
6-Atama|ar, başarı sıraslna göre ilan edilen kadro saylsmca yapılacaktır.

Sıra No Birim IJnvan
1 Malatya Arapsir Hizmet
2 MalaWa Arguvan Hizmet
3 Malatya Battalsazi Hizmetli
4 Malatya Kuluncak Hizmetli
5 Malatya Kuluncak Şoför
6 Malatya Yeşihurt Memur

Not:
l-Yarışma slnavlna miiracaatlar; İlgili personelin kendisi tarafından DİBBYS programl aracılığı ile

yapılacaktır. Müracaat edenler başvuru bel gesini DİBB YS pro gramından alacaklardır.
2-Muracaatı uygun görülen Adaylar sınav giriş belgesini DİBBYS programl aracılığı ile alacaklardır.
3 -Srnava giriş belgelerini getirmeyenler srnava alrnmayacaktrr.
4-Yanşma slnavlna katılacaklar; tercihlerini belirleme, slnav tarihini, slnav sonucunu, tercih belirleme ve
yerleşme durumunu öğrenme gibi işlemlerini DİBBYS programından kendi kullanıcı hesaplan aracılığı
ile gerçekleştireceklerdir.
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