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DAĞITIM YERLERİNE
 

Başkanlığımızın önemli hizmet alanlarından birini oluşturan gençlik çalışmalarında; milli ve
manevi değerlerine bağlı, vatanına ve milletine karşı vazifelerini yerine getirmek, geleceğimizin teminatı
gençlerimizin bedence sağlam ve ahlakça dürüst bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak ayrıca gençlik
hizmetlerine ivme kazandırmak için Diyanet izcilik faaliyetlerini sistemli bir şekilde ülke genelinde aktif
hale getirip, planlı ve programlı hareket edilmesi amaçları doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Başkanlığımız ve Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü
çerçevesinde Din görevlilerimizin izcilik sisteminde gençlerle buluşabilmesi için Liderlik Temel Eğitim
Hizmet İçi Kursları yapıldığı malumlarıdır. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan Liderlik Temel Eğitim
Hizmet İçi Kurslarında İzcilik eğitimi almak isteyen erkek ve kadın personele ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda, Diyanet izci gönüllüsü olmak isteyen kadın ve erkek personele il ve ilçe
müftülükleri tarafından duyuru yapılarak;

1-5 Eylül 2022 saat 14:00'da Başkanlık tarafından il izci sorumlularına yönelik yapılacak olan
çevrim içi toplantının ilgili personele tebliğ edilerek personelin toplantıda hazır bulunmalarının
sağlanması,

2-6-8 Eylül 2022 tarihleri arasında il müftülüklerinin koordinesinde, izci gönüllüsü olmak isteyen
erkek ve kadın personele yönelik Ek1 deki sunum çerçevesinde il izci sorumlusu tarafından izcilik
tanıtımı toplantısının yapılması,

3- İzci gönüllüsü olmak isteyen erkek ve kadın personelin bilgilerinin il ilçe müftülükleri tarafından
Ek-2 izci gönüllüsü personel bilgi formunun excel formatında doldurması,

4- Ek-2 formun il müftülükleri tarafından cem edilerek 9 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar 
 mail adresine excel formatında gönderilmesi hususunda;izci@diyanet.gov.tr

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 

Ek:
1 - DİB-TİF İzcilik Tanıtım Sunumu.
2 - Personel Bilgileri.

 
Dağıtım:

81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)ne
 

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanlığı

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-51551452-205-2781372 18.08.2022
Konu : Liderlik Temel Eğitim Hizmet İçi Kursu

Erkek ve Kadın Personel Bilgi Kayıtları

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/D 06800 Çankaya/Ankara
0 312 295 73 53
0 312 284 55 25

Bilgi için:Murat DEMİR
Şef

Telefon No:(312) 295 76 48

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 0B199646-2F61-4F3A-93DE-6174C14A779D Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/


