2015-2016 YILI UMRE ORGANİZASYONUNDA DİN GÖREVLİSİ VE
BAYAN İRŞAT GÖREVLİSİ OLARAK GÖREV ALMAK
İSTEYENLERE AİT MÜRACAAT KRİTERLERİ
B) Din Görevlisi olarak görevlendirileceklerde;
1. Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı,
Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe
Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Uzman ve Murakıp unvanlarında fiilen çalışan
ve daha önce hac veya umre organizasyonlarında hiç görevlendirilmemiş olup 12/11/2015 tarihi
itibariyle söz konusu unvanlarda 2 yıldır çalışmakta olan personel; tekliflerinin yapılması,
Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakata
katılarak görevlendirilmesi uygun görülmesi halinde ihtiyaç durumuna göre Din Görevlisi
olarak görevlendirilebileceklerdir.
2. Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarında fiilen çalışanlarda
(sözleşmeli personel dâhil);
a) Başkanlığımız teşkilatında 12/11/2015 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,
(sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil; askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli
vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç-Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi)
b) Umre organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla
herhangi bir engel bulunmamak,
c) Başkanlığımızca 2013 yılında yapılan MBSTS’nin hac ve umre ağırlıklı bölümünden ya da
2014 veya 2015 yılında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olmak,
d) Grup oluşturanlar hariç umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş
olmak. 5’inci kez görev almak üzere müracaat edilemez.
e) 2013-2014 ve 2014-2015 umre (Grup oluşturanlar hariç) veya 2015 hac organizasyonlarında
görevlendirilmemiş olmak,
f) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor
olmamak,
g) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,
h) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan ve ihtiyaç
nispetince her il için belirlenen sayıda görevlinin katılacağı ve görevlendirmelerde % 30
tecrübeli ve % 70 tecrübesiz görevli oranının dikkate alınacağı mülakat sınavında başarılı
olmak,
i) Müracaatını 03/11/2015- 11/11/2015 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresinde
“Duyurular” kısmındaki “Umre Görevli Müracaatı” linkinden on-line yaparak, aldığı çıktıyı
12/11/2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,
Şartları aranmaktadır.
3. 2015 yılında hac veya 2014-2015 umre organizasyonu için yapılan mülakatta başarılı olmuş
ve eğitim seminerine katılmış olup görevlendirilmesi mümkün olamamış personel de
istemeleri halinde Din Görevlisi olarak görevlendirilecektir.
4. Vaiz ile Başkanlığımızca yapılmış ve geçerliliği bulunan MBSTS’ye katılmış olan Kur’an
Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım görevlerinde çalışan personelden en az 30
kişilik grup oluşturanların, müftülüklerimizin teklifi ile gruplarının başında Din Görevlisi
olarak görevlendirilmeleri mümkün olabilecektir.

C) Bayan İrşat Görevlisi olarak görevlendirileceklerde;
1. Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman
Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi,
Şube Müdürü, Vaiz ve Uzman olarak fiilen çalışanlarda;
a) 12 Kasım2015 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatındaki toplam fiili hizmet süresi en az
3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlarda çalışarak geçirmiş olmak,
b) Umre organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla
herhangi bir engel bulunmamak,
c) Grup oluşturanlar hariç umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş
olmak. 5’inci kez görev almak üzere müracaat edilemez.
d) 2013-2014 ve 2014-2015 umre (Grup oluşturanlar hariç) veya 2015 hac organizasyonlarında
görevlendirilmemiş olmak,
e) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,
f) Müracaat edenler arasından en geç 12 Kasım2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi
tarafından tespiti yapılarak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmek
üzere Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,
g) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında hiç görevlendirilmemiş olanlar için;
Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakata
katılarak görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,
Şartları aranmaktadır.

2. Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanlarda;
a) 12 Kasım2015 tarihi itibariyle -sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil; SGK, vekillik,
4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve fahrilikte geçen süreler hariç- Başkanlıktaki toplam
fiili hizmet süresi en az 3 yıl olmak,
b) Başkanlığımızca 2013 yılında yapılan MBSTS’nin hac ve umre ağırlıklı bölümünden ya da
2014 veya 2015 yılında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olmak,
c) Umre organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla
herhangi bir engel bulunmamak,
d) Grup oluşturanlar hariç umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş
olmak. 5’inci kez görev almak üzere müracaat edilemez.
e) 2013-2014 ve 2014-2015 umre (Grup oluşturanlar hariç) veya 2015 hac organizasyonlarında
görevlendirilmemiş olmak,
f) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,
g) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor
olmamak,
h) Müracaatını 03/11/2015- 11/11/2015 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet
adresinde “Duyurular” kısmındaki “Umre Görevli Müracaatı” linkinden on-line yaparak,
aldığı çıktıyı 12/11/2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş
olmak,
i) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak ve ihtiyaç
nispetinde belirlenen sayıda personelin katılacağı sözlü sınavda başarılı olmak,
Şartları aranmaktadır.

