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İıgi : Diyanet İşleri Başkanlığının 04/07l20I8tarihli duyurusu.

DiYanet İŞleri BaŞkanlığınca ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada,
Türk CumhuriYetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının buıunaunan ülkelere
görevlendirilmek üzere 350 (Üçytlzelli) din görevlisi sİçimi amacıyla mesleki ehliyet sözlü
sınavı yapılacağı ilgi duyuru ile bildirilmektedir.

Sınav KomisYonunca belirlenen, adaylarda aranacak genel ve öze| şartlar ile
baŞvuru Şekli, smav konulan ve sınavla ilgili diğer hususğr ilgi ya^ eki ekinde
belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve iliŞikteki duyurunun şartları uyan personele imza karşılığında tebliğ
edİlmesİnİn Ve Srnava katılacak personelin müracaatla.İrrn .n geç 23 Temmuz 2018
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar ilgiyazı ekinde belirtilen beİgelerle birlikte bizzat
kendileri taraflndan İlimiz Müftülüğüne basvıınırla hıılıınmılerı hııqııcıı..l,.

Bilgi ve rica ederim.

{..kffihç 
Vali a.

vali yardımcısı

Not: Belgeleri eksik ve usulüıre uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

EK:
Başkanlık Duyurusu (4 sayfa)

DAĞITIM :

31 İlçe Kaymakamlığına (Müftülük)

Ferhuniye Mü. Sultanşah Cad.No:37-42060 Selçuklu/KONYA
Tli (0.332) 350 22 02-350 6l 58 den (l 14) Faks: (0 332) 35O 6| 74
e-posta: konya@dİyanet. gov.tr

Ayrntılı bilgi için irtibat: Sicil Btirosu
Kadir AKBUĞa - v.ır.r.İ.
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üı-xgı-en UNVANl KONTENJAN
sAYısl

1.GRUP
ABD, Avrupa Ülkeleri,
Avustralya, Japonya ve
kanada ülkeleri

a) Dini Yüksek İhtisas Mezunu
olanlar Din Görevlisi 50

b) Aşere-iTakrip ve Tayyibe
Mezunu olanlar Din Görevlisi 50

c) (a) ve (b) maddelerinin
dışındakilerden en az iki yı|lık dini
yüksek öğrenim mezunu olanlar

Din Görevlisi 20o

2.GRUP

Türk Cumhuriyetleri ile
Türk ve Müslüman
Topluluklarının
bulunduklarıülkeler

En az iki yı|lık dini yüksek öğrenim
mezunu olanlar Din Görevlisi 50

(Yurtdışı

Başkanlığımızca yurtdışında
dahilinde sınavla din görevlisi
halinde her defasında birer yıl

Üniv_esiteler Müallesi Dumlupınar Bulvan No: l47lA 06800 Çankaya /Ankara
Telefon:03l2 295'1626| Faks:0312 28697 l4

DUYURU
Uzun Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı)

görevlendirilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjan
seçilecektir. Görevlendirme süresi l (bir) yıl olup başarılı olunması
olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

1. BAŞVURU İçİN anaNAN ŞARTLAR
a) Ttirkiye Cumhuriyeti vatan4aşı olmak,
b) Halen Başkanlığımız teşkilatın da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine

göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
c) 657 SaYılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fikrasında

sayılan suçlardan hüktimlü bulunmamak,
d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,
e) Son 10 Yılda haklaıİnda uyarma ve krnama ceza|arıdışında disiplin cezagalmamış olmak,0 Askerlik hizmetini Yapmlş olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, Qecilliolmamak)
8) En az iki yllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
h) Mıiracaat tarihinin son günü itibariyle; Dört yıllık Dini yüksek Öğrenim mezunlan ve

İlahiyat Meslek Yüksek okuiu (iMyo) ile A.ö.F. ilahiyat o" İirur* fi;;;;;-"rrrı""'içl,5 Yı| (657 saYılı DMK'nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çİlrşrlo, süreler ile vekil
imam hatiPlik, müezzin-kayyımlık ve Kur'an kursu öğreticiliğinde'g"İ"n süreler dahil) frili
olarak (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hartç) görev yapmğ olmat,i) BaŞvurunun son günü itibariyle başka kurumdan Başkİnlİğımıza ğeçenler için fiilen son 3
(üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,j) 2016,2017 Ya da 2018 yılında yapılan lVesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'ndan (MBSTS)
60 (altıntş) ve üzeri puan almış olmak,

k) BaŞvuru YaPanlar arasrndan en yüksek puandan başlanılarak, her bir grup için ilan edilen
kontenjan saYlslnm iki katı aday smava çağrılacaktır. Puan sıralamasıİu gor. çağılan son
adaYın Puanı ile aynl puanı alan diğer başvuru sahipleri de sınava katılacakhl:l) İl mtlfttl Yardımcısı, ilçe müfttisü, şu6. müdürü, murakıp, ayniyat ,uy-ur,, teberrükat
SaYmanl ve Şef kadrolarında görev yapanlar için yurtdışında görevlendirilmeleri halinde
mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek )

m) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar için yurtdışında
görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden önce diğer grup camil.r" uiur.uy kabul
etmek,

Aynntılı bilgi içirl irtibat: Mustafa ÇELİK Şef
w.divanet.qov.tr I disiliskiler@diva.net. gov.tr
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n)

o)

p)

q)

r)

s)

0

Başnırunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer
olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmrş olmamak,
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile bir personel yurtdışında en çok iki kez
görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha
önceki yurtdışı görevini başanlı olarak tamamlamış ve 1urtiçi görevine başlamasından
itibaren slnava son başwru tarihi itibariyle en az2 yıL çalışmış olmak,
Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfinda yer alan
kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,
Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli
bulunmamak,

Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

2. L]AŞVURU TARİHLEnİ vr ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurulannı 04.07.2018 - 23.07.2018 tarihleri arasında
mesai saati sonuna kadar yapacaklardır.

a) - Y..kİ, leşkllalılğa görev yapanlar bağlı bulunduklan Birim.lerine,
- Il ve Ilçe Müffilüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl lırltlrttlltltlerine,
- Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları
Dini yiiksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır.

b) Yurtdışında kısa süreli ğörevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulundukları İl
Müftiili.iklerine/ Dini Yfüsek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuruda
bulunabileceklerdir.

c) §iaşvurıılar ilgili §iı:iıı,ıIerin §}İBItY§ {{ft;Y§'} soruıxiş}ıırı t*ıı,a*ıııiııxı §aşkııiiığımııı
Dit}i}Y§ prog' aı}ıı üeşrindtıı alıııacakfir.

d) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
e) Başwru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
0 Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başwru bilgilerinde kesinlikle değişiklik

yapılmayacaktır.
g) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını

taşımadıkları tespit edilen adaylann başvuruları geçersiz sayılacaktır,

BAŞVURU İçİN cnnnKli BELGELER

T.C. Kimlik numaralr kimlik belgesi,
Öğrenim durymunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,
Dini Yüksek lhtisas ve Aşere-i Takrip - Tayyibe mezunu olanlar için Başkanlığımızdan alınan
kurs bitirme belgesinin birim amirince onaylı fotokopisi,
Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir
belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,
İl mlirttl yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat sayrnanı, teberrükat
saymanı ve şef kadrolannda görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde
mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasında
Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlügüne) hitaben yazılmış dilekçesi,

a-

b.
c.

d.

e.

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: t47lA 06800 Çankaya /Ankara
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a.
b.

o6.
h.
a

(A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve miezzin-kayyımlann slnavı kazanıp
yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair
kayıt esnasında kendi müftiilüklerine hitaben yazılmış dilekçesi,
yurtdışında görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazı]ıı beyanı,
Sabıka kaydı olmadığına dair belge,
Başwruları alan personele gerekli belgeleri ibraz ed.emeyen adayların başr.uruları kabul
edilmeyecektir.
i3elgcler, kııntrol edildikten sonra adaylaı,a iade eclilir. Yalnızca (e). (g) ve (h) fikralarda
belirtilen dilekçe ve belgeler Dıs İlişkiler Genel Müdürlüğüne bir üst }ıazı ile gönderilir.

4. SINAV TARİHİ VE YERi

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından
Başkanlığımız internet sitesi "DIJYURULAR" bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlügıi
safasında ilan edilir. Adalara ayrıça bir tebligat yapıln:ıaz.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.
Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavr aşağıdaki konulan kapsar;
- Kur'an-r Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hur0t ezber olarak Y6sin,

Mülk, Fetih, Hucurdt, Rahm6n sureleri ve Amme cüzü,
- Tefsir: Kur'an-ı Kerim Meöli, Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları, Kur'an Yolu Tefsiri,

Hadis : Riyazu's-S6lihin,
- Fıkıh: İsl6m İlmihali, İsl6m Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler,
- İslamTarihi: PeygamberimizinHayatı,
- Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşiince Tarihi,
- Diyanet İşleri Başkanlığı'nm kurumsal yapısı ve hizmet alanlan, Başkanlığımızyayın|arı,
- Yaşayan dünya dinleri, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve

Avrasya coğafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarrnın dini ve sosyo-k{iltiirel yapısı,
milli tarih, coğafya ve genel kiilttir konuları,

DEĞERLENDİRME vE BAŞARI SIRALAMASI

Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı
ayn verdikleri puanlann aritmetik ortalamasının en az 60 (.altınıs) puan olması gerekmektedir.
Mesleki Yeterlilik Sınavında başanlı sayılabilmek için yazrlı sınav (MBST) puanı ve sözlü
sınav puanlarırun arİtmetİk ortalamasınn en az 60 (altınış) puan olması gerekmektedir.
Mesleki Yeterlilik Sınavrnın başan sıralaması aritmetik ortalaması en yiiksek puandan
başlayarak yapılır. Başarılı saylan son adayla aynl puanı almış olan diğer adaylar da başarılı
sayılır.
Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan aday|ar, Bakanlıklararası Ortak Külhir
Komisyonunca Yurtdışı Temsil Yeteneği Mülakatına alınacak olup mülakat tarihleri
Başkanlığımız web sayfası "DUYURULAR" bölümünden ilan edilir.
Bakanlıklararası Ortak Kültü Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil Yeteneği
Mülakatından on a7,70 (yeüıiş) puan alan adayların, bu puanlan ile Mesleki Yeterlilik Sınav
puanlannın aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı srralamasr yapılır.

b.

c.
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8.

a.

b.

7. SINAV SONUÇLARI

Adaylar srnay sonuçlarmı https:ildibbys.dİ}lanet.go\..tf adresinden öğrenebileceklerdir.

niĞnn HususLAR

Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilir.

Söz konusu sınau kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup
planlamalan yapılmış bulunan personel, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan
göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacak daha sonra bu
amaçla açılacak yurtdışı srnavlanna tıır az üç yıl süreyle katılamaz|ar.

Bu duyuruda belirtilen şartlan taşımadıkları sonradan anlaşılan aday|ar, yapılan sınavlan
kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklannda yapılan büttin işlemler
iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.

Bakanlıklararası Ortak Külttir Komisyonu, olumsuz davranışları ve başansızlıklan tespit
edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın yurtdışından geri
çağırmaya yetkilidir.

d.
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