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Görevli Seçimi Talimatı. 

ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞINA 
(İlçe Müftülüğü)

İlgi       : Diyanet İşleri Başkanlığının 04/09/2018 tarihli ve 12373329-302.99-E.118105 sayılı 
talimatı

            2018-2019 yılı umre organizasyonunda görevlendirilecek Kafile Başkanı, Din Görevlisi, 
Bayan İrşat Görevlisi, Ekip Personeli, Şoför ve Hizmetli müracaat ve teklif kriterlerine dair ilgi 
talimat yazısı ektedir. Talimat yazısında yer alan hususlar ekleri ile birlikte personele imza karşılığı 
duyurulacaktır.
            
            Bu itibarla görev almak isteyenlerden;
            1- Kafile Başkanı:
            İl Müftüsünün başkanlığında, ilgili Müftü Yardımcısı ve 39 İlçe Müftüsünün katılımıyla 
gerçekleştirilecek olan Kafile başkanları ve diğer görevlilerin durumunun görüşüleceği, tarihi daha 
sonra bildirilecek komisyon toplantısında değerlendirilecek listeye esas teşkil etmek üzere, ilgi 
talimatın 1/A maddesindeki şartları taşıyan personelden isteklilerin bilgilerinin yer aldığı ıslak 
imzalı EK:2 formunun 03/10/2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müftülüğümüze 
ulaştırılması ayrıca istanbul.hacumre@diyanet.gov.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir.

            2- Din Görevlisi:
            Din görevlisi olarak görevlendirilmek üzere talepte bulunanlardan;
            a) İlgi talimatın B/1.maddede sayılan unvanlardan İlçe Müftüsü, Baş vaiz, Uzman Vaiz, 
Cezaevi Vaizi, Şube Müdürü, Din Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Murakıp kadrolarındaki 
personelden daha önce hac veya umre organizasyonunda hiç görevlendirilmemiş olanlardan 
isteklilerin bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı EK:3 formunun 03/10/2018 Çarşamba günü mesai 
bitimine kadar müftülüğümüze ulaştırılması ayrıca istanbul.hacumre@diyanet.gov.tr adresine e-
mail olarak gönderilecektir.
            b) Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım kadrolarında fiilen 
çalışanlardan (sözleşmeli personel dâhil) I/B-2.maddesindeki şartları taşıyanların, müracaatlarını 
25.09.2018-04.10.2018 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresindeki “Umre Görevli 
Müracaatı” linkinden on-line yaparak, alacakları çıktıyı en geç 05/10/2018 tarihi mesai bitimine 
kadar bağlı bulunduğu müftülüğüne tasdik ettirileceklerdir. Tasdik esnasında başvuru sahibinin 
şartların tamamını taşıyıp taşımadığı kontrol edildikten sonra tasdik edilecek ve tasdik evrakı ilçe 
müftülüklerince muhafaza edilecektir.

            3- Bayan İrşat Görevlisi:
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            a) Bayan İrşat görevlisi olarak görevlendirilecek Şube müdürü, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, 
Vaiz, Cezaevi Vaizi, Din Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Murakıp olarak fiilen 
çalışanlardan, ilgi talimatın I/C-1.maddesindeki şartları taşıyanların 25/09/2018-04/10/2018 
tarihleri arasında şahsen İl Müftülüğüne müracaat edecekleridir.
            b) Bayan irşat görevlisi olarak umrede görev almak isteyen Kur’an kursu 
öğreticilerinden, ilgi talimatın I/C-2. maddesindeki şartları taşıyanlar, müracaatlarını 25.09.2018-
04.10.2018 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresindeki “Umre Görevli Müracaatı” 
linkinden on-line yaparak, alacakları çıktıyı 05/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar bağlı 
bulunduğu müftülüğüne tasdik ettirileceklerdir. Tasdik esnasında başvuru sahibinin şartların 
tamamını taşıyıp taşımadığı kontrol edildikten sonra tasdik edilecek ve tasdik evrakı ilçe 
müftülüklerince muhafaza edilecektir.

            4- Ekip personeli olarak görevlendirilmek üzere I/D maddesindeki şartları taşıyanlardan 
isteklilerin bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı EK:4 formunun 03/10/2018 Çarşamba günü mesai 
bitimine kadar müftülüğümüze ulaştırılması ayrıca istanbul.hacumre@diyanet.gov.tr adresine e-
mail olarak gönderilecektir.

            5- Şoför ve hizmetli olarak görevlendirilmek üzere I/E maddesindeki şartları taşıyanlardan 
isteklilerin bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı EK:5 formunun 03/10/2018 Çarşamba günü mesai 
bitimine kadar müftülüğümüze ulaştırılması ayrıca istanbul.hacumre@diyanet.gov.tr adresine e-
mail olarak gönderilecektir.

            6- Din Görevlisi ve Bayan İrşat Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin 
sözlü sınav Ek-1 mülakat kaynakları dikkate alınarak yapılacağından, başvuruda bulunanlara ilgi 
talimatın EK-1 formu ilgililere imza karşılığı teslim edilecektir.

            7- Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile geçici olarak Başkanlık dışındaki 
kurumlarda görevli olanlar, kurum değişikliği talebinde bulunanlar, 2018 yılı içinde 3 ay veya daha 
uzun süreli kursa katılacak olanlar (Tashih-i Huruf Kursunda okuyanlar ile bu yıl kazananlar 
müracaat edemez) / kursu tamamladığı halde ataması yapılmayanlar, halen askerde olanlar ve 
yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de 
yapılmayacaktır.

            8- İlgi talimatın II ve III nolu “Müracaat, teklif, sınav ve diğer işlemlere ilişkin 
hususlar” başlıklı bölümündeki diğer hususlar da personele duyurulacak ve iş ve işlemler 
buna göre yapılacaktır. 

            İlgi talimatın ekleriyle birlikte personele ivedi imza karşılığı tebliğ edilmesi hususunda;
            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Ömer ERDEN  

Vali a.  
İl Müftü Yardımcısı

Not:Ek-1-2-3-4-5 nolu formları  excel formatında Müftülüğünüzün e-posta adresine 
gönderilecektir.

Ekler:  
1- İlgi yazı.
2- Ek-1-2-3-4-5 form. 

Dağıtım: 
39 İlçe Kaymakamlığı Müftülük
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