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Görevli seçimi Talimat
c) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmlş olmak,
d) Yapılacak mülakatta görevlendırilmesi uygun görülmüş olmak,
2. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip Ve müezzin-kayyım kadro|annda fiilen

çalışanlarda (sözleşmeli personeı dahil);
a) 0l Eylül 2019 tarihi itibariyle (4/B sözıeşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil,

sck askerlik, 4/c klsmi zamanlü sözleşmeli, vekillike geçen süreler har!ç oımak üzere)
Başkanhğlmlz teşk|lahnda en az 3 yıldlr çallşıyor olmak,

b) Başkanlığımlzca 2017,2018 veya 2019 ylllarlnda yapılan MBsTs'den en az 50
puan almlş olmak (grup oluŞturanlar hariç),

c) umre organizasyonlarlnda 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez
görev almak üzere müracaal edilemez (grup oluşturanlar hariç)],

d) son iki yılda hac veya umre organizasyonlannda görevıendirilmemiş olmak (grup
oluşturanlar hariç),

e) Başkanlığlmlzca açllan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına
devam ediYor olmamak Crashih-i huruf kursuna devam edenler ile bu ytl kazananlar müracaat
edemez),

0 Müracaatınl 2ol08l2o19-28l08/2ol9 tiarihleri arasında hac.gov.tr internet
adresindeki "umre görevıi müracaatl" linkinden on-line yaparak a|dığı çıhıyı 2glo8l2o1g
perşembe günu mesai bitimine kadar il müfrüıüğüne tasdik ettirmiş olmak,

g} Yapılacak mülakaüa başarılı olmak.
C) Bayan İrşat Görevlisi

1- Din işleıi yüksek kurulu uzmanl, din işleri yüksek kurulu uzman yardlmclst, Diyanet
aşleri uzmanl (alan dışl olanlar hariç), Diyanet işıeri uzman yardlmclsı (alan dışl olanla. hariç).
il münü yardlmclsl, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube mudırtı,
din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanl, muraklp ve dört yılllk dini yükseköğrenim mezunu
kur'an kursu baş öğreticisi, kur'an kursu uzman öğreticisi ve kuaan kursu öğreticisı olarak
fiilen çahŞanla.da;

a) 01 Eylül 2019 tarihi itibariy|e (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmeı süreıerı dahil;
sck, vekilıik, 4/c klsmi zamanll sözleşmeli geçen süreleı hariç olmak üzere) Başkanllktaki
toplam fiili hizmet süresi en az 3 yll olup son 2 yılınl da yukarıda belirtilen unvanlarda
çalışıyor olmak,

b) son iki yllda hac veya umre organizasyonunda görevıendirilmemiş olmak,
c) ÇallŞhğl birlme Veya il müftü|üğüne 2ol08t2o1g-28lo8/2o19 tarihlerı arasında

müracaat etmiŞ olmak,
d) Müracaat edenlel arasından teklifi yapllmlş oımak.
e) Daha önce hac veya umre organizasyonlannda görevlendirilmemiş oıanlar için

yaPllacak mülakatta görevlendirılmesi uygun görülmüş olmak,
2- Kudan kurSu öğreticisi olarak görev yapanlarda

ğu Delge. 5u/0 sayıi Elekionik İmza Kanun!ı hükümleri uya r|nca elektronik imza ile irrEalanm§lır

Bilgi için;Yahya YlLDlRlM
APK Uzmanl

Telefon No:(312) 295 84 15
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Görevli Seçimi Talimatl -
a) 01 EYlül 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil;

SGK, vekillik, 4/c kısmi zamanıl sözıeşmeli geçen süreIer hariç olmak üzere) Başkanlıktaki
toplam fiili hizmet süresı en az 3 yıl olmak,

b) Başkanllğlmlzca 2017,2ol8 Veya 2019 ylllannda yapılan MBsTs'den en az 50
puan alm|ş olmak (grup oluşturanıar hariç),

c) umre organizasyonlar|nda 4 defudan fazla görevlendirilmemış olmak, lbeşinci kez
görev almak üzere mOracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],

d) Grup oluşturanıar hariç son iki yı|da hac veya umre organizasyonlarında
görevlendirilmemiş olmak,

e) Başkanllğlmlzca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarlna
devam ediyor oımamak (Tashih-i huruf kursunda devam edenler ile bu yıl kazananlar
mü.acaat edemez),

f) Müracaatlnı 20l0812019-28to8/2o19 tarihleri araslnda hac.gov.tr internet
adresindeki "umre görevli müıacaatı" linkinden onJine yaparak aldığl çlktlyl 2glo8t2o1g
peşembe günü mesai bıtımine kadar ll Müftülüğüne tasdik eüirmiş o]mak,

g} Yapııacak olan mülakatta başanh olmak.
D) Tercüman;

1. Halen Başkanlık merkez Veya taşra teŞkilatlnda çallşıyor olmak,
2. 01 Eylül 20'l9 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeıi statüde geçen h2met süresi dahil,

sGK askerlik, 4/c klsmi zaman]l sözleşmeli, Vekılİakte geçen süreler hariç o|mak üzere)
Başkanllğlmlz teşkilat|nda en az 3 ylldlr çalışlyor otmak,

3. son bir yllda hac Veya umre organizasyonunda görevlendirihemiş olmak,
4. 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,
5.2011-2019 yılları arasında yapllan mülakatlarda 70 Ve üzeri puan almlş olmak.
6. Müracaatını 20l08l2019-28lo8/2o19 tarihlera araslnda hac.gov.tr inlemet

adresindeki "umre görevli müracaatı" linkinden on-ıine yaparak aldığl çıklyı 2glost2olg
peİşembe günü mesaj bıtimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

7. 2019,2020 Umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta buİunmuş
olmak,

E) Ekip Personeli;
1. Halen; şube müdünj, muraklp Ve uzman (dini yükseköğrenim mezunlarl hariç) ile

mühendis, programcl, çözümleyici, sayman, musahhih, şel memur, vııki, aartilograi ve
kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

2. 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle BaŞkanlığlmlz teşkilat|nda Veya Türkiye Diyanet
vakf|'nda toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekilıikte geçen süreler hariç) en az 3 yıi oıup
son 2 yllünı da yukar]da belirtilen unvanlarda çalışıyor olmak,

3. umre organizasyonlarında 4 defadan fazla gorevlendirilmemiş olmak (beşinci kez
görev almak üzere tek|ifi yapılamaz),

Bu b€|ge, 5070 sayılı Elekkonik İmza Kanunu hükümleri uyarınca eIektronik imza ile imzalanmıştır

Bilgi için:Yahya YlLolRlM
APK Uzmanı

Telefon No:(3'l2) 295 84 15

Üniv€rsiteler Mah. DumluPınar BulV. No : 147lA 068oo Çankaya/Ankaralletişim;0 312 295 84 O0'
Fax : 0 312 286 57 92
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4. son iki ylIda hac Veya umre organizasyonıarında göIeVlendlrilmemiş olmak,
5. 31 Aralık lg59 tarihinden sonra doğmuŞ oımak,
6. Teklifi yapllmlş olmak.

F) Şoför ve Hlzmetli
1.0,t Eylül 2019 tarihi itibariyle Başkanltğlmız teşkilatlnda veya Türkiye Diyanet

Vakfında toplam fiiıi hizmet süresi (asker|ik Ve Veki||iKe geçen süreler hariç) en az 3 yll olup
son 2 ylldlr görev unvanlnda çaIlşİyor olmak,

2. Umre organizasyonlarlnda 4 defadan fazla görevlendirilmemış oımak, (beşinci kez
görev almak üzere teklifi yapllamaz).

4. Son iki yılda hac Veya umre organizasyonlannda görevlendirilmemiş oımak,
5. 31 Aralük 1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,
6. Teklifi yapılmış olmak,

ll- Müracaat ile llgili Hususlar
'l. Görevlendiriımesinde fiziki engeli veya sağllk problemi bulunmamak,
2. Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,
3. Bu talimatta belirtilen diğer şartlan taşlsalar bile geçicİ olarak Başkanılk dlşlndaki

kurumlarda görevli o|anlar, kurum değiŞik|iğl talebinde bulunanlar, 2019 yllı içinde 3 ay Veya
daha uzun süreli ku§a katllacak olanlar, kursu tamamladlğl halde atamasl yap|lmayanlar,
halen askerde olanlar ve yurt dlşl görevı için planıamalan yapılanlann müracaatlarl kabul
edilmeyecek ve teklifleri de yaplİmayacaKır.

4. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yaplImayan. müıakat Veya
seminerlere katllmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate allnmayacak Ve bunİarıa
ilgili ek tek|ifl erde bu|unulmayacaktlr.

5. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecektir.
6. Din görevlisi ve bayan irşat görev|isi olarak görev almak için müracaat edenlerden;

ilin geçmiş ylllardaki umreci sayısl dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 20
tecnjbeli Ve % 80 tecrübesiz oranı korunarak MBSTS başan slraslna göre belirıenen
personel mülakata çağrlIacaKlr-

7. Mülakal gün ve saatleri daha sonra bildirilecektir.
8. Başarılı olmak için mülakaüa 70 ve üzeri puan almak gerekmeKedir.
9. Mü]akatta başarılı olanlar ihtiyaç durumuna göre Başkanllkça görevlendırilecektir.
l0. Görevlendirmelerde, mülakat puanı i|e MBSTS puanınIn ortalaması alınarak

oluşturuıacak başarl listesi esas al|nacaldır. Puan eşitliğİ durumunda hzmet yllı çok olana,
bunun da eşit olmasl halinde yaşl büyük o|ana öncelik VeriIeceKir.

11,4 defadan fazla görevlendİrilmemiş olmak şartlna ilışkİn hesaplamada; personelin
yurt dlşl görevi esnasinda, görev a|dığı hac veya umre organizasyonıarl dikkate ahnacaKır.
Yanhş Ve eksik beyandan ilgili personeİ Ve mİıİftüıük sorumlu oıacaKlr.

Bu belqe. 5070 saylıl Elektronik jrnza Kanunu hükümleri uyarınca elektronik irrza ile irnzalanmlştür.

8ilgi için:Yahya YlLolRlM
APK lJzmanı

Telefon No:(312) 295 84 15

Üniversiteler Mah. Dumluplnar Bulv No: 147lA 06800 Çankaya./Ankara
lletişim: o 312 295 84 oo'
Fax: O312286 57 82
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12. organizasyonun her kademesinde görev alacak personeİ, gereKiğinde Hac Ve
umre Hizmetleri Gene| Müdüılüğünce belirlenecek yer. tarih ve program çerçevesinde
bilgilendirme ve eğitim seminerlerine allnabilecektir. söz konusu seminere katllmayan
personel göreVlendirilmeyecektiİ.
lll- Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

1. Kafile başkanl, ekıp personeli, şoför ve hizmetli olarak görev almak isteyenlerin
teklifleri 02|/09/20'l9 tarihine kadar Merkezde birlmlerce; taşrada il müftülükleri, eğitim merkezi
müdürlükleıi ve Türkiye Diyanet vakfl Genel Müdür|üğünce tespiti yapılarak belirlenen
kontenjan sayl ları doğrultusunda yapılacaKır.

2. Teklif edilen personel, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapllacak
değerlendirme çerçevesinde ihtiyaca göre görevlendİrileceKir.

3. 2017-2018 Ve 2018-2019 umre, 2018 Ve 2o19 hac organizasyonu için yapl|an
mülakatta başarılı olmuş; eğitim seminerine katllmlş ve görevlendirilmesi mümkün olamamlş
personel, istemeleri halinde din görevlİsi Ve bayan irşat görevlisi olarak
görevlendiriıebilecekir, Bu durumda o|anlann listesi illere gönderilecek ve görev aımak
isteyenler "umre görevli programına" girileceKir.

4. Gorevlendirilmelerde,, 2017-2018 umre, 2018 hac, 2018-2019 umre Ve 2019 hac
sıralamasl dikkate alınacaklr.

5, Başkanl|ğlmlz birimleri ile ilgiıi münüIükler, müracaat formlarını inceleyerek görevli
programlndan kontrol ettikten sonra şaıtları uygun olanlann müracaatlar|nl onaylayacaklardIr.
Şartlarl uygun oİmayanlaıın müracaatları sistemden siıinecektir.

6. Tekliflerde organizasyonun başarlsl Ve hizmetin kalitesi açlslndan personelin
ehliyeti Ve performansl dikkate allnacak Ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun
az görev aıanlar, çok görev alanlara tercih edileceKir.

7. Teklifler;
a) Merkezde, birim amlrlerince,
b) illerde; il münüsünün başkanllğında hac Ve umre hizmetlerinden sorumlu ıı mıl4tü

yardlmcısı, varsa hac Ve umre şube müdürü Ve ilçe müftüıerinin tamamlnln katlllmlyla
yapılacak müşterek tespitten sonra il M üftülükıerince,

c) Dini yuksek ihtisas/eğitim merkezlerinde; müdünjn baŞkanlığlnda Ve eğitim
görevlilerinin tamamlnln katlIlml ıle yapllacak müşterek tespitten sonra dini yüksek
ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerince,

d) Türkiye Diyanet Vakflnda ise genel müdürlükçe, yapllacak olup müşterek lslak
imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
gönderileceKir.

8. organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden Veya teklifi yapllan
personel, müracaaı yaptlğl Veya teklifinin yaplldtğl tarıhteki Unvanlna göre değerlendirilecek;
söz konusu tarihten sonraki unvan değışiklikleri görevlendirmede dikkate allnmayacaKlr.

Bu belge, 5070 sayılt Elektronik imza Kanunu hükğmle.i uyannaa elektronik irnza i]e imzalanmışür

Bilgi için:Yahya Y!LDlRlM
APK Uzmanı

Telefon No:(312) 295 84 'l5

pniversiteler Mah. Dumluplnar BulV. No : 147lA 068oo Çankaya/Ankara
İletişim:0 312 295 84 00'
Fax,. o 3122a6 57 82
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9. Yapllacak müracaat Ve teklifler|n, belirlenen kriterlere uygun oİup olmadüğı hususu

ilgili birimlerce titizlikle kontrol edi|erek; il müftülükleri müracaat Ve teklifi uygun gönilecek
personele ail bilgileri, Hac Ve Umre Hizmetleİ Genel Müdürlüğü ''Umre Görevli Programfna
gireceklerdır. Teklif edilen görev unvanlna göre dökümlerini aıacak 06/09/2019 tarihi mesai
saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderecekierdir. Merkez
birimleri ile dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerince yapılacak personel tekllflerine
ait bilgiıer ise Hac ve Umre Hızmetleri Genel Müdürlüğünce si§eme girileceKir.

10. Müracaatlarln bitiminden sonra atama, nakil, emeklilik, istifa, Vefat gibi herhangi bir
sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac Ve Umre
Hizmetleri Genel Müdürlüğune bildirileceKir.

11. Din görevlisi Ve bayan irşat görevlisi olarak gorev yapacak personelin seçimıne
ilişkin mü|akatta adaylar Ek_,| de yer aıan kaynak|ardan sorumlu olacaKır.

12. Hangi unvanda olursa olsun daha önceki ylllarda hac Veya umre
organizasyonlarlnda görevıendirİlenler "tecnıbeli", görevlendirıImeyenler "tecrübesiz"
kategorisjnde değerlendirileceKır.

't3. Gerekli görülmesi halinde Başkanılkça doğrudan görevlendirme yapllabilecekür.
14. Mülakat veya seminerden sonra, görevlendiriImelerine mani her hangi bir durumu

ortaya çıkanlar ile bu talimatta beli.tilen şartlarl taşlmadlğl sonradan tespİt edilenlerin
görevlendirilmesi yaptımayacak; yapllmış ise iptal edilecekİir. Bu durumda o|anlar ivedi Hac
ve Umre Hizmeüeri Genel Müdüdüğüne bildirilecek, aksi durumda doğacak sonuçtan birimleri
sorumlu olacaktlr.

15. Personel seçimine !ıişkin yukanda beıirtilen şartlar 2019-2020 umre organizasyonu
görevlendirmeleri için geçerli olup gelecek yıllar için hak teşill etmeyeceKir.

16. Personeıin teklifinin yaplımlş, mülakatta başarlıı olmuş, bilgilendirme Ve

değerlendirme İoplantllanna katllm|ş Ve gerek|i belge|erinin Başkanlığa gönderilmiş oıması,
umre organizasyonunda mutlaka görevlendirilecekleri ıaahhüdü anlaml taşlmamaktadlr_

17. Kişisel çlkar sağIayacak biçamde Başkanıığımlz dlŞlndaki umre organizasyonlan ile

ilişki içinde olan personel hakklnda gerekli idari Ve disipıin işlemi yap|lacaktr.
18. Umre organizasyon und aki görevlendirmele r, 2017 ylll için

(15.10,2016-12.07.2017|,2018 ylll için (01.10.2017_0,1.07.2018) Ve 2019 yıh için
(01.10.201 8-20.06.201 9) tarihlerinı kapsamaKadIr.

19.2019-2020 yllı umre organazasyonunda görevlendirilmek üze.e; müftğlüğünüze,
yuksek ihıisasleğitim merkezi müdürlüğünüze verilecek kaİle başkanl. ekip personeli, şoför
ve hizmetli kontenjanlannı gösterir tablo bilahare e_mail yoluyla gönderileceKir.

20. Bu talimat, il müftülüklerince ivedilikle ilçe müftülüklerine ulaştlrılacaKlr.
21. Talimatta yer alan hususlar ekleri ile birliKe personele amza karşıılğl duyurulacaKlr

Bilgilerini ve gereğini önemle aft Ve rica ederim

Bu belge, 5070 saylıl Elektronik lmza Kanunu hükümleri uyarınca elektronik irnza iie irnza|anmlştır.

Bilgi için:Yahya YlLolRlı,I
APK Uzmanı

Telefon No(312) 295 84 15

Üniversiteler Mah. oumluplnar Bulv. No : 147lA 068oo Çankaya/Anka19
lİetişim: 0 312 295 84 00
Fax: o 312 296 57 82
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fl e-imzalıdır
Dr. selim ARGuN

Başkan a.
Başkan Yardlmclsl

Ek:
1 - Kaynak Kitaplar (2 sayfa)
2 - Personelden lstenen Belgeler (1 sayfa)

Dağıtım:

Merkez Birimlerine
81 İl Valiiiğine (ıİ Münüıüğü)
ilgi|i Va|iıiklere (Dini Yüksek ihtisas Mrk. Müd.)
ilgiıi Vaıiııxlere (Eğitim Merkezi Mudürlüğü)
TÜRKiYE DiYANET VAKF| GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE

Bu belge, 5070 saylll Elsktronik irrıza Kanunu hükü mleri uyannça eIektronik irrıza ile irnzalanmışİr_

Bilgi için:Yahya YlLDlRlM
APK uzmanl

Telefon No:(312) 295 84 15

Üniversiteler_ Mah Dumluplnar Bulv. No: 147lA 06800 ÇankayrAnkaralletisim : 0 312 295 84 00
Faxlo 312 2ü 57 82
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DiN GöREvLiLERi vE BAyAN İRşAT cönrvı,iı,Bni içix
ırüı,q,rar KAiNAKLARI

xirepa»ıS. No

Komisyon (DİBYayınlan)Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri1

Lütfi Şentiirk-Seyfettin Yazıcı (DiB Yayınları)
İsıam İımihaıı (tek Ciıtlik)1

Dr. Ekrem KELEŞ
Prof. Dr. Bünyamin Erul @İ3 Yıyınlan)Haccı AnlamakJ

Hac ve Umre llizmetleri Genel Müdürlüğü
umre yolcusu Rehberi4

Komisyon (DİB Yayınlan)Hac Srkça Sorulanlar5

umre Rehberi6

Prof. Dr. Ahmet Önkat
Prof. Dr. Adem Apak
İrof. Dr. Bünyamin Erul(DİB Yayınlan)

Hz. Peygamber'in İiinde7

Necati Öztürk
Prof. Dr. Ahmet Özel (DİB Yayınlan)Kutsal Topraklar Rehtıeri

Hac Görevüleri İçin Pratik Arapça
(Konuşma Kılavuzu)

9

Davut Kıya (DİB Yayınları)
Tecvidli Kur'an Okuma Rehberi10

evzuat/Yonergeler-hac_von

kulhan.dh
Nl ergesi.pdfDiyanet İşleri Başkanlrğı Umre

Yönergesi
ır

HAc vE IMRE IIiZMETLERi GENEL MirDüRLÜĞÜ

YAZAR ADIf,YAYINEVİ)

Dr. Ekıem Keleş ( DİB Yaymları )

8

Komisyon @İB Yıyınları)



EK-2

PERSONELDEN iSTENEN BELGELER

1.Geçerliliksiıresi01/02/2021tarihinekadaıolanyeşil,gıiveyaboıdopasaport.

NOT:

Pasapoıtlann iızerine etiket yaplşünlarak bilgileri yazılacaktır,

l- Kafile Başkanı, El<ip lersoji, Vutnsebe Personeli, Şofor ve Hiznetli olarak tek]if edilen

oersonel ile 2ol1_2o'8 r" 20ı";;i;;;.,-joıs ,, jors.vılında hac organizasyonu ıçın

vaoılan miılakatu Uş.l, o#uİ"İl İ*}İ"-r].l..""e_İatlm,ş olup görevlendirmesi

;ü.kü" olamayan p""oo,1a,..n-İ,rn" oİganizasyonunda_ görevlendirilmek ilzeıe müıacaat

edenJerin pasaport bilgileri "*LÖİj;İ;"*İrtı," 
06/6912,0l9 mrihine kadar Başkanlığa

gönderilecektir, ı:r^-:-:_ n6.a6^itlqn ise s6rü sınav
2-MülakatakatılacakDinGörevlisiileBayanirşaıGörevlilerininpasaportlanisesözlüsına
İon""*u Çr. Ulldirilecek tarihte istenecektir,



T.C.
cUMHuRBAŞKANLlĞl
Diyanet işleri Başkanlığı

sayl
Konu

: 12373329_300_E.432463
:2O19-2020 Ytı Umre Organizasyonu
Görevli seçimi Talimatl

05.08.2019 c: t

DAĞlTlM YERLERiNE

Umre ibadeti için suudi Arabistan'a gidecek Vatandaşlarımlzln ibadet|erini sağhk,
güVenlik ve huzur içerisinde yerine getirilebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek
persone|imize önemli görev Ve sorumluluk düşmeKedir.

Bu itibarla; umrecilere hizmet Vermek üzer€ organizasyonun her kademesınde ehliyet
Ve lıyakat sahibi persone|in görevlendirilmesi büyük önem az etmektedir. Geçmiş ylılarln
umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate aılnarak, 2019-2020 umre
organizasyonunda çeŞitli unvanlarda görevlendirilecek personel ile iıgili hususlar aşağtdaki
şekiıde beliüilmiŞtir.
l- Personel Seçimine İlişkin Esastar
A) Kafile Başkanı

't. Başkanllğlmız merkez Ve taşra birimlerinde halen il müfrğsü, Mushaflarl inceleme
Ve klraat kurulu üyesi, dın işleri yüksek kurulu uzmanl, din işleri yoksek kurulu uzman
yardımcısı, Diyanet işleri uzmanl (aıan dlŞt olanlar hariç), Diyanet işleri uzman yardımclsı
(alan d|şl olanlar hariç), dini yüksek ihtisas merkezi müdüru, eğitim merkezi müdürü, i| müftü
yardımcısl, ilçe münüsü, eğjtim görevlisi, baş Vaiz, uzman Vaiz, uaiz, cezaevi Vaizi, eğitim

uzmanl, din hizmetleri uzmanl ile dini yükseköğrenim mezunu murak|p, şube müdürü
ve öğretmen, dört ylllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve Kur'an kursu baş
öğreticisi olarak çahşlyor olmasl,

2. 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle BaşkanlıKaki toplam hizmet süresi en az 5 yll olmak,

3. Önceki yıllarda hac Veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olmak,

4. Sevk ve idare kabiliyetini hajz olmak,

5. son bir ylda hac Veya umre organizasyonunda görevlendırilmemiş olmak,

6. Teklifi yapllmlş olmak.

B) Din Görevlisi
1. Din iŞleri yüksek kurulu uzmanl, din işleri yüksek kuru|u uzman yardımclst, Diyanet

işleri uzmanı (alan dışı olanıar hariç). Diyanet işleri uzman yardımclsı (alan dlşl olanlar hariç),

eğitim merkezi müdürü, il münü yardlmclsl, ilçe müftüsü, eğitim görevıisi, baş Vaiz, uzman
va'z, vaiz, cezaevi Vajzi, Şube müdüni, din hizmelleri uzmanı, eğitım uzmanl Ve murakıp, en

az iHL mezunu olan öğretmen Unvanlannda fiilen çalışanlarda;
a) 01 Ey|ül 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süIeleri dahi];

askerIik, sGK, 4/c klsmi zamanlı Sözleşmeli, Vekitlikİe geçen süreler haraç olmak üzere)

BaŞkanllktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olup son 2 yıllnl da yukanda belirtilen

unvanlarda çallşlyor olmak,
b} Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görev|endirilmemiş olmak,

8u belge, 5070 say lll Elektronik imza Kanunu hüküm|eri uyarı n.a elektronik imza ile irzalanmışt!r

Biloi icin:Yahva YlLDlRlM
APK üJzmanı

Telefon No:(312) 295 84 '15

Üniversiteler lüah. DumluPlnar Bulv, No: 147lA 06800 çankaya./Ankara
lletisim:0 312 295 84 00
FAx-: o 312 286 57 82


