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DAĞlTM YERLERİNE

llgi : Başkanlık Makamının 21.02.2019 tarihli ve 95107436-774.01.07-E.43534 sayılı onayı.

Başkanlığımız, yiiıtinüğü din hizrrıetleıinin daha kaliteli ve toplumun ihtiyaçlaırna cevap verccek

halc gclınesi için persoırelinc temcl yeıcrliklcri kazarrduma, bilgileiini yenilemc ve ycni doğan ihtiyaçlara
cğvap vğTıne aınaçlannı gerçckleştinneye yönelik farklı içcrik ve yoğunluklarda hizınet içi eğitiın kurs ve
senıi nerleri diizenlenıektedi r.

Raşkanlığmızca i'lgi onay ekli ilan mçtninde ycr alan şartlaır taşıyaır personclin Aıapça alanında

scviycleıini tespit etmek ve bu vcıilcr doğulrusuntla hiznet içi cğitimleri planlamak amacıyla Arapça
Seviye Tespit Sınavı gerçkleştirilecektir.

Sınav başvuıulan, 01_1l Mart 2019 taıihlcıi arasıuda DİBBYS iizerindcn Başkanlık mcrkezinde

çalışanlar birimlcriııc, ıışra tcşkilatında çalışanlar isc bağlı bulrıııdukları il vc ilçc mü'ttiliiklıti ilc diııi
yiiksek ihıisas/eğitim merkezi müdürltiklerinc başrııru için geıekli belgelerle bir,likte şahsen yapılacaktır.

Sınav başwrulatının zanııınındiı alınnra§ı lıususunda bilgilerini vc gcreğini ırrz ve riça çdçrinı.
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BAŞKAN LIK I\4AKAlv{ lNA

Başkaıılığıırrızca vataırdaşlarınrıza suıırılaır yay_qıır din eğitiıni thaliyetleıiııiır daha etkiıı ve
verinıli tıir biçinıde ytinittilebilınesi için personelinıiziıı yeterlilik düzeyinin yükseltilınesi brlı.lk
öııeııı arz etnıektedir. Bu ınaksatla giincel ihtiyaçlar ve toplumsal talepler doğırıltusunda çeşitli
hizın et içi eğ ti nıl er gerçekl eştiril di ği nıal unıl arı dı r.

Gene| Tv{ıidürlüğtiınüzce, peı-sonelinıiziıı Arapça _v-eterliltleriniıı tespit edilerek ilerle_1,"eıı

süreçte birtakım lıizmet içi eğitirnlerin bu veriIer doğrultusunda planlannıasında fa_vda mülahaza
edilnıektedir

Iüakanrl aıı n ca d a u1,_quır _ılöül n esi h ali nde.
l. Ek-l sıı,ıar,, duyuırısıuıda yer alan şaıtlaır taşlyan personele Arapça yeteılik tespit sııravı

yapılınasını,
2. Sıııavın ek-l sıııav duyurusuııa göre gerçekleştirilıııesini,
3. sınav sorularıı-ıın ek-2 listede isinıleri bultına.n soru hazırlanıa konıisvonu tarafında.n

belirtileıı tarihlerde hazırlaırınaslııı v€ koınisyoır üyeleriııiıı ek ders ücretleriııiıı 2019 I\{ali Yılı
Biitçesinin ilgili harcaıııa kaleıninden Egitinı Hiznretleri Genel Müdürltlğüırçe ödenııresini"

4. Sınavla ilgili hertürll iş ve işlenıin Stı,ateji Geliştirn,ıe Başkanlığınca OİggYS üzerinden

_terçek1 eşti ri l m esi ııi,
Teıısi pl eriııi ze arz edeıim.

KadirDlNÇ
Eğ tinı Hi znıetleri Genel ir.lüdıirii

{-i.ygun görtişle arz ederinı

/l
Prof. Dr Raınazaır \,{USLLI

Başkan Yardımcısı
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Prof. Dr Ali ERBAŞ
Diyang1 İşl eıi Başl<anı
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l- Arapça Yeterlilik Tespit Sınav Duyrınısrı (2 Sayfa)
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EK-l
ARAPÇA YETERLiK TESPiT SINAV DUYURUS|-I

Başkanlığımız, yürüttiiğü din hiznıetlerinin daha kaliteli ve topluıııun ihti_v-açlarına cei,ap

verecek hale gelınesi için persoııeliııe teıııel veterlikleri kazandırıııa., bilgilerini yenileıııe ve

yeni doğan ihtivaçlara cevap vefrıe aıııaçlarını gerçekleştirn,ıe_ve vönelik fbrklı içerik ve

yoğunluklarda lıizıııet içi eğitiın kurs ve senıiııerleri düzenleınektedir.

Başkanlığımız, aşağıdakİ şartları taşıvan perscınelin Arapça alanıııda sevİvelerİnİ tespİt etnıek

ı,e brı veriler doğnıltı"ısıında lıizınet içi eğitinıleri plaır.lanıak aınacıyla Arapça Seviye Tespit

Sıırarrı yapa.caktır,

ARAPÇA SEVİYE TESPİr SİNAVlNA BAŞVLIRIJCAK PERSONELDE
ARANAN ŞARTLAR:

1. Başkanlık teşkilatıırda 657 sayılı Devlet Menurları Kaırrınunrıır 4. ııraddesiııiıı (a) ve}ıa (b)

bendi stattisünde çalışıyor olınak.

2. İhtisas Lursıı kıırsiyeri veya ı]lezullu olnraırrak,

3. Aşağıdaki bel_ılelerdeıı biriıre sahip olnıak.

ı 31.12.2018 tariliııden öııce Aı,apça eğitiın aldığı ve eğitinıiııi başarıyla

taıııanıladığına dair belge,

. Üıriversiteleriır Arap Dili ve Edebiyatı/Arapça Öğretınenliği böliinrleriııdeır veya,

yuıt dışında Arapça ilahiyat eğitinıi vereıı faktiltelerin biriırden ınezulı olduğuııu
gösterir diplcınıa,

ı KPDS/YDS, YÖKDİL veya buıılara denkliği kabıı1 edileıı uluslar arası _*eçerliliği
olan bir dil sınavında Arapça'dan 60 ve üzeri plıan aldığını gösterir belge

Tt. BAŞytTRt.i İŞLETWLERİ ve SINAIT,A iLGİrİ oİĞun HtIstISLAR
l. Başvıırıı işlemleri:

l. Başl<anlık nıerkezinde ç.alışanlar birimleriııe. taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı

buluırdukları il ve ilçe nıülıtilükleri ile dini _vüksek ihtisas/eğitiııı nıerkezi nııiıdürlüklerine

başvııru için gerek l i belgel erl e b i rl ikte şalıseıı başr,uracaklardı r.

Ada_vlardan isteıreır belgeleri getirmeleri haliııde, vıırtdışıııdan veya ıskerlik göreviııi
yeriııe getirınekte olanlarctaır stııava başı,rıracak adaylar adııra tiçiiııcii şahıslar başvrırıı
işlenrini _vap a biteceklerd ir.
2. Başvurular 0l/03/2019 - ll/03120l9 tarihlerinde 0B:30 - 16:3O saatleri arasında alınacaktır.
3. Ba.şvurular ilgili biriııılerdeki DIBBYS (IK\,'S) sorunıluları tarafiııdaıı Başkanlığımız

DİBBYS p[o_qraı]x iizerindeır alına.caktu .

4. Başııııuların hatasız. eksjksiz ve brı du\.lınıdaki ı.ısı-ıl ve esa.slara. göre yapılıırasıııda,n a,dal,ıır

kendisi soıunrludur. Bu sebeple: başr,uıu işlenleri esnasıırda ve başırını belgesiıri
inrzalaınadaır öırçe adaylarııı başvuıu bil_üıilerini dikkatlice kontrol etnıeleri _eerekıırektedir.

5. Bu dupınıda belirleıreıı esaslara uy_ı{un olınayaır başr,rırular kabul edilnıeyecektir.



0|/0 3 2019 PRI |6l2 9 FAx

2. İstenilen belgeler
l. 31.12.2018 tarihinden önce Arapça eğitim aldığı ve eğitiınini başarıyla taırıamladığına

dair bel_ee,

2. Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı/Arapç.a Ögretmenliği böltinılerinden veva _vurt

dışında Arapça ilahivat eğitimi veren faküitelerin birinden nıezun olduğunu gösterir

diplonıa,
3. KPDS/\DS, \'OKDT[- r,eva bunlara denkliği kalrul edileıı uluslar arası geçerliliği olan

bir dil sınavında Arapçadan 60 r,e üzeri puan aldığını gösterir belge.

5. Sıııaı, İşleıırleri:
a. Yeterlilik tespit sınavı vazılı (test usulü) olarak vapılacaktır.

b. sınav ver vc tarihi daha stınra ilan edilcccktir.
c. Ada_ylar. "sınav giriş belgesi" altrra ve '-sıı)av sonlıç öğenırre"

işlenılerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.

d. Adaylar sına.va gelirken "sıIla\,,giriş bel*uesi" ile birlikte T.C]. kiınlik ııo'slıııtııl yer aldığı
kinılik bel_ııeleriırdeır birini (T.C kinılik kartı. ıriifus cüzda,nı. pasaport veya elrliyet)
yaırlarında bulunduracaklardır.

e. Sınav ve scııruçları ile ilgili Başkanlığıınızın iırterıret sitesinden yapılaıı ttiıır du}ıınılar
teb]i_gat sayılacaktu. Adaylara a.},rıca tebli gat yapılnrayacaktu .

l ı I. SlNAV KONt]LARl:
Arapça (Sa,rf, Nahiv, Belagat, Çeı,iri. TVetin Çözümlenıe, 

']Vlantık)

lV iı-nrişi_vr:
Telefon: 0312295 80 73-295 8l 44

Belgegeçer (Fax): 03 l2 287 6B 59

v. SINAV süteciyı,g iı.cil,i öştııli ılRirrı.gR;

SON BAŞVURt| TARİHİ: ı ı.03.20ı9
SINAI' TARİHİ: DA}LA SONRA ILAN ED|_LECEKTIR.

il_t{ i 1 i l ere dı-ı}u ıu lu r


