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DUYURU

Malatya İı ıvrıırtutğünden ;
İlimiz ve İlçe Müfttlltiklerinde miinhal bulıınan aşağida unvanl, sınıfi ve kadro dereceleri yazı|ıkadrolara
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükiimleri gereğince sınavla
personel alımı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
I,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartlaıı taşımak,
2- Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak,
3- İl dışından başvuranlar için bulunduğu görev mahallinde iki yıl, İ1 içinden başvuranlarda ise 6 ay
görev süresini doldurmuş olmak,
4- Asaleti tasdik edilmiş olmak.
B- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARAIIAN ÖZEL ŞARTLAR
1- Yeri Hazırlamn ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için;
a)Enaz lise ve dengi okul mezunu olmak,
b) Başkanlık teşkilatında en aziki yıl görev yapmlş olmak,
c) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca dtizenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma
eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge yada sertifikaya sahip olmak.
d) Yapılacak olan sınavda başarılı olmak.
2- Şoitirlük için;
a)Enaz lise veya dengi okul.mezunu olnıak,
b) Başkanlık teşkilatında en aziki yıl görev yapmlş olmak,
c)Enaz (B) Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
d) Yapılacak olan sözlü ve mesleki uygulama sınavrnda başarılı olmak
3- Yardımcı Hizmetler Kadroları için;
a)Enaz lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Başkanlık teşkilatıırda çalışıyor olmak.
c) Yapılacak olan sözlii ve mesleki uygulama srnavında başarılı olmak.
c_ BAşVURU İçİN crcnnKlİ BELGELER
1- Şoför.kadrosuna mtiracaat edenler iç.in siirücü belgesi fotokopisi, (Başvuru esnasında sisteme yükleneceJ
2- VHKİ kadrosuna mi.iracaat edenler için Bilgisayar Sertifikası, (Başvuru esnasrnda sisteme yiiklenecek.)
D-

BAŞWRU İşınvrınnİ

E_

srNivİŞıBırınnİ

1- Mtiracaat etmek isteyenler DİBBYS\Sınav\TaşraNakil Sınavlan\Müftültik Personeli Nakil Sınav
Başvuru programl tizerinden başvurularını 1-Kasım Pazat - 15 Kasım Pazar tarihleri arasında yapmaları
gerekmektedir.
2-Belgeleri eksik olanların mtj.rac aatları alıırmayacaktır.
3- Sınav başvunıları ilgili program iizerinden yapılacağı için posta ya daelden miiracaat alınmayacaktır.
4- Adaylar.mtinhal olan kadroiardan ya|ruzca birine başıuru yapabilecektir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İştetmeni kadrolan için; sınav yazılı uygulama ve sözlü olarakyapılacaktır.
1-Sözlü smauna girebilmek için yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az7a puan alınmasr şarttrr.
2- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak re aduyu ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir
- Şoftir ve Hizmetii kadroları için; sınav sözlü olarak yapılacaktır.
1- Sözlü sınavda başarılı olnıak için 100 tam puan iizerinden eı az70 puan alınması şarttr.
2, ILanedilen tarihte sinava katılııayanlar srııav hakkıru kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
F_ SINAVIN YERİ VE ZAMANI
1- Şoftir kadrosuna başvuıu yapanlar 17.11,2ü20 Salı gtinü saat 09:00'da Uygulamalı ve Sözlü slnavl
için Malatya İl Hltıftiilüğünde hazır buluımaları gerekmektedir.
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2-V.H.K.İ kadrolarına başvuru yapanlar i 8.1 1.2020 Çarşamba gtinü saat 09:00'da Uygulama smavr
Malatya Batta|gazi Atatiirk Ortaokulunda, Sözlü sınav uygulama slnavlndan sonra İl Müftülüğünde,
yapılacaklır.
3- Hizmetli kadrosuna başvuru yapanlat 19.|1.202a Perşembe gtinü saat 09:00'da Sözlü sınavı için
Malatya İl lltırttıltıgiinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
G_SINAV SONUÇLARI VE DİĞBR I{USUSLAR
1- Sınav sonuçları sınav işlemlerinin tamamlanmasrndan sonıa DİBBYS \ Sınav \ TaşraNakil Sınavları \
Müftülük Personeli Nakil Sınav Başvuru sayfasından öğrenebileceklerdir.
2- Sınav öncesi, sonıası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belgeyi sisteme yiiklediği ya da
beyanda bulunduğu tespit edilen adaylaırn başvuru ve srnavları geçersiz sayılacağı gibi haklarında
kanuni işlem yapılacaktır.
3- Sınav ve atama stirecinde Müftülüğümtiltin İnternet sitesinde yapllan tüm duyurular tebligat
sayılacaktır. Adaylaıa ayrlca bildirim yapılmayacaktır.

Sıra No
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Birim
Malatya
Malatya Arapgir
Malatya Arguvan

Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya

Battalgazi
Kuluncak
Kuluncak
Pütürse

Unvan
Hizmetl
Hizmet
Hizmet

Hizmetli
Hizmetli
Şoftir
Veri Hz. ve Kont. İşl.
Veri Hz. ve Kont. İşl.

Not:
l-Yarışma slnavlna müracaatlar; İlgili personelin kendisi tarafindan DİBBYS progruıml aracılığı ile
yapılacaktır. Miiracaat edenler başvuru belgesini DİBBYS programından alacaklardır.
Z-Müıracaatı uygun görülen Adaylar sınav giriş belgesini DİBBYS progriıml aracılığı ile alacaklardır.
3 -Sınava giriş belgelerini getirmeyenler srnava alrnmayacaktır.
4-Yarışma smavma katılacaklar; tercihlerini belirleme, slnav tarihini, smav sonucunu, tercih belirleme ve
yerleşme durumunu öğrenme gibi işlemlerini DİBBYS programından kendi kullanıcı hesapları aracılığı ile
gerçekleştireceklerdir.
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