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İlgi : 10/11/2020 tarihli ve E-78952281-774.02-797190 sayılı Başkanlık Makamı yazısı.
 

Genel Müdürlüğümüz öteden beri çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yurt dışına
gönderilmesi planlanan ve yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınavlarında başarılı olan Başkanlık
personelinin yabancı dil ihtiyacını karşılamaya yönelik dil kursları düzenlemektedir.

Başkanlığımızın Avrupa'dan Amerika'ya, Balkanlar'dan Asya Pasifik'e, Latin Amerika'dan
Afrika'ya kadar yaygın bir coğrafyadan gelen taleplere karşılık verme çabası dikkate alındığında, bu
coğrafyalarda istihdam için dil bilen nitelikli insan kaynağına duyduğu ihtiyaç her geçen gün

. Bu çerçevede yurt dışı din hizmetleri istihdamında ihtiyaç duyulan YDS veya uluslararasıartmaktadır
eşdeğerliği olan İngilizce ve Almanca başta olmak üzere Rusça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,
Hollandaca, Çince, Japonca, Arnavutça, Boşnakça gibi dil belgelerine sahip insan kaynağı oluşturulması
için personelimizin teşvik edilmesi özel bir önem taşımaktadır.

Bununla beraber yurt dışı din görevlisi görevlendirmelerinde (Kısa Süreli/Uzun Süreli) ilgili
ülkelerin ‘vize verme' şartları arasında belli seviyelerde dil bilgisi sertifikasını şart koşuyor

 da yurt dışında din hizmeti vermeye aday personelimizin kendilerini bu yönde yetiştirmeleriniolmaları
gerekli kılmaktadır.

Bu nedenle önümüzdeki yılın ilk yarısında yapılması planlanan ‘Uzun Süreli Yurt Dışı Din
Görevlisi Sınavı (BAOKK)' ve buna bağlı olarak yurt dışı görevlendirmelerinde ‘Yabancı Dil
Belgesi'ne sahip olmak başvuru ve görevlendirme şartları arasında yer almaktadır.

Başkanlığımız, ihtiyaç duyduğu dil bilen nitelikli insan kaynağını temin etmek için Başkanlığımız
 dair ilgi (a) Başkanlık yazısı, Merkez Teşkilatı,personelinin yabancı dil eğitimine yönlendirilmesine

Taşra Teşkilatı ve Yurt Dışı Teşkilatlarına gönderilmiştir. Özellikle Taşra Teşkilatında görev yapan
Başkanlığımız personelinden, çeşitli dillerde çevrim içi dil kursu açılmasına yönelik yoğun
talepler gelmiştir.

Genel Müdürlüğümüz, Başkanlığımız personelinden gelen bu talepleri karşılamak üzere, arzu
eden personele yönelik, ihtiyaç duyulan dillerde, Başkanlığımız personelinin yanı sıra bunların eş

 Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV)'nınve çocuklarına yönelikte
koordinesinde dil kursları düzenlemektedir.

Müracaatlar 01-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında, http://www.musdav.org.tr adresinden
yapılabilecektir.

Ekte yer alan yabancı dil kursları ile ilgili çevrim içi kurs programının personelinize duyurulması
hususunda gereğini rica ederim.
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Başkan a.
Dış İlişkiler Genel Müdürü

 

Ek: MÜSDAV_Yabancı Dil Kursları (3 Sayfa)
 

Dağıtım:
Bilgi:
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)ne
İlgili Valiliklere (Dini Yüksek İhtisas Mrk. Müd.)ne
İlgili Valiliklere (Eğitim Merkezi Müdürlüğü)ne
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