EK-1
KONTENJAN TABLOLARI
K

TABLO - 1
Yabancı Dil

Bölge

Ülke

Müslüman Ülke ve
Topluluklar

Avrupa Ülkeleri ve Denizaşırı Ülkeler

ABD,
Avustralya,
Kanada,
İngiltere,
Y. Zelanda ve
Japonya

Almanya

Kontenjan

ÖSYM
Tarafından
YDS
Eşdeğer
veya
Kabul
Erkek Kadın
YÖKDİL
Edilen Dil
Belgesinin

Türü

PUANI

DÜZEYİ

35

A1

İlgili ülke resmi
dili veya İngilizce

Almanca

İsviçre

Almanca ve
Fransızca

Fransa, Belçika
ve Hollanda

İlgili ülke resmi
dili veya İngilizce
Fransızca

Danimarka,
Norveç, İsveç,
Finlandiya ve
İtalya

İlgili ülke resmi
dili veya İngilizce
Fransızca

Afrika, Latin
Amerika ve
Uzak Doğu
Asya Ülkeleri

İlgili ülke resmi
dili veya Arapça
İngilizce Fransızca
İspanyolca
Portekizce

1

15

40

A2 ve Üzeri

15

35

A1

75

40

A2

80

45

B1 ve Üzeri

20

45

B1 ve Üzeri

5

-

35

A1

20

-

40

A2

10

45

B1 ve Üzeri

10

35

A1

40

A2

5

45

B1 ve Üzeri

5

45

B1 ve Üzeri

10

-

-

10

EK-1
KONTENJAN TABLOLARI
K

TABLO - 1 AÇIKLAMALAR

1

2

Tablo-1’de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanının gerektirdiği
dil belgesi şartına göre görevlendirilmek üzere başvuru yapacakların;
01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından enaz “45 Puan”,
01.01.2019 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından enaz “40 Puan”,
01.01.2020 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “35 Puan” almış
olması, veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
sınavlardan,
01.01.2015 tarihi ve sonrasında alınmış “B1” veya üzerinde,
01.01.2019 tarihi ve sonrasında alınmış “A2”
01.01.2020 tarihi ve sonrasında alınmış “A1” düzeyinde dil belgesine sahip olması
şarttır.
Sınav sonucunda başarılı olarak Almanya’da görevlendirilmeye hak kazanan din
görevlilerinden yurt dışına görevlendirme aşamasında,
TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, ÖSD veya Goethe Institut sınavlarının herhangi
birinden ilgili vize makamlarınca belirlenmiş geçerlilik süreli ve düzeyde Almanca dil
belgesi istenmektedir.
İlgili vize makamlarınca talep edilecek söz konusu şartları haiz dil belgesini temin edip
ibraz etmeyen din görevlileri yurt dışında görevlendirilmeyecektir.

3

4

Sınav sonucunda başarılı olarak İsviçre’de görevlendirilmeye hak kazanan din
görevlilerinden yurt dışına görevlendirme aşamasında,
Fransızca dil belgesi istenen bölge için DELF & DALF sınavından en az B1 düzeyinde
Fransızca;
Almanca dil belgesi istenen bölge için ise TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, ÖSD veya
Goethe Institut sınavlarının herhangi birinden en az B1 düzeyinde Almanca dil belgesi
istenmektedir.
İlgili vize makamlarınca talep edilecek söz konusu şartları haiz dil belgesini temin edip
ibraz etmeyen din görevlileri yurt dışında görevlendirilmeyecektir.

Adaylar, ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere talep edilen dil
belgesini Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde temin edip ibraz etmedikleri takdirde
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yurtdışında görevlendirme hakkını kaybetmiş
sayılır ve isimleri kazananlar listesinden çıkarılır.

2
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TABLO - 2
Bölge

Avrupa
Ülkeleri ve
Denizaşırı
Ülkeler

Ülkeler

Yabancı Dil

AB
Ülkeleri,
ABD,
Kanada,
Avustralya

İlgili Ülke
Resmi Dili
veya
Almanca
İngilizce
Fransızca

Kriterler

Genel İdare Hizmetleri
Sınıfında; Ayniyat ve
Teberrükat Saymanı, Şef,
VHKİ, Memur ve Şoför
Kadrolarında Görev Yapanlar

Unvanı

Kontenjan

Din
Görevlisi

25

TABLO - 2 AÇIKLAMALAR

1

2

3

Tablo-2’de yer alan ülke gruplarında belirlenen kontenjan için başvuracakların;
Din Hizmetleri Sınıfında fiilen 5 (beş) yıl çalışmış olması ve en az iki yıllık dinî
yükseköğrenim mezunu veya dini yükseköğrenim alanı dışında herhangi bir lisans mezunu
olması gerekmektedir.

01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “45 Puan”,
01.01.2019 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “40 Puan”,
01.01.2020 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “35 Puan”
almış olması veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan sınavlardan,
01.01.2015 tarihi ve sonrasında alınmış “B1” veya üzerinde,
01.01.2019 tarihi ve sonrasında alınmış “A2”
01.01.2020 tarihi ve sonrasında alınmış “A1” düzeyinde dil belgesine sahip olması şarttır.
Adaylar, ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere talep edilen dil
belgesini Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde temin edip ibraz etmedikleri takdirde
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yurtdışında görevlendirme hakkını kaybetmiş sayılır
ve isimleri kazananlar listesinden çıkarılır.

3

EK-1
KONTENJAN TABLOLARI
K

TABLO - 3
Bölge

Ülkeler

Belçika
Hollanda
Avrupa
İsveç
Ülkeleri ve
Norveç
İskandinav Danimarka
Ülkeleri
İtalya
Macaristan
İspanya

Yabancı Dil

Kriterler

Unvanı

Kontenjan

İsveççe
Norveççe
Danca
Flemenkçe
Hollandaca
İtalyanca
Macarca
İspanyolca

İsveççe, Norveççe,
Danca, Flemenkçe,
Hollandaca, İtalyanca,
Macarca ve İspanyolca
dillerinde sınav ilan
tarihi itibariyle son 2
(iki) yıl içinde alınmış
dil belgesine sahip
olmak

Din Görevlisi

20

TABLO - 3 AÇIKLAMALAR
Tablo-3’te yer alan ülke gruplarında belirlenen dil belgesi kontenjanı için başvuracakların;
1

sınav ilan tarihi itibariyle son 2 (iki) yıl içinde MEB tarafından onaylı Dil Kursları, TÖMER,
Üniversiteler’den alınmış veya ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere talep
edilen dil belgesine sahip olmaları şarttır.
Tablo-3’te yer alan din görevlisi kontenjanı çerçevesinde başvuru yapan adaylardan sınavda
başarılı olarak görevlendirilmeye hak kazananlar yurt dışına görevlendirme aşamasında;

2

ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere talep edilen dil belgesini
Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde temin edip ibraz etmedikleri takdirde, başkaca bir işleme
gerek kalmaksızın yurtdışında görevlendirme hakkını kaybetmiş sayılır ve isimleri kazananlar
listesinden çıkarılır.

4
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TABLO - 4/A
K

Avrasya Ülkeleri

Ülkeler

Balkan Ülkeleri,
Doğu Avrupa
Ülkeleri, Rusya
Federasyonu ve
Türk
Cumhuriyetleri

Unvanı

Kontenjan

a) Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar

Din Görevlisi

5

b) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında
Görev Yapmakta Olup Dini Yüksek
İhtisas Mezunu olanlar

Din Görevlisi

5

c) Aşere-i Takrib Mezunu olanlar

Din Görevlisi

5

Din Görevlisi

25

Din Görevlisi

5

Kategori

d) (a), (b) ve (c) maddelerinin
dışındakilerden en az iki yıllık dinî
yükseköğrenim mezunu olanlar
e) Eşi Din Hizmetleri Sınıfında Vaiz,
Kuran Kursu Öğreticisi veya Din
Hizmetleri Uzmanı olarak görev
yapmakta olanlar

TABLO - 4/A AÇIKLAMALAR
1

Tablo-4/A’da; yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanlarına başvuru
yapanlardan dil belgesi istenmeyecektir.

2

Tablo-4/A’da; (e) maddesinde belirtilen kontenjan için erkek adaylardan eşi Din
Hizmetleri Sınıfında (Kadrolu ya da 4-B Sözleşmeli) Vaiz, Kuran Kursu Öğreticisi veya
Din Hizmetleri Uzmanı olarak görev yapmakta olanlar başvurabilecektir.

3

Tablo-4/A’da; (e) maddesinde belirtilen kontenjan çerçevesinde sınavda başarılı olan
erkek adaylar görevlendirilmeye hak kazandıkları takdirde 4-B Sözleşmeli statüde
çalışan eşlerine ilgili mevzuat uyarınca adayın yurt dışı görevinde bulunduğu süre
zarfında ücretsiz izin verilebilecektir.

4

Tablo-4/A ve B’de yer alan ülke gruplarında başarılı olarak görevlendirilmeye hak
kazanan adayların,
istenilmesi durumunda ilgili ülke makamlarınca vize teminine esas olmak üzere talep
edilen dil belgesi vb. belgeleri, Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde temin edip ibraz
etmeleri gerekmektedir.
Adaylar ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere talep edilen dil
belgesi vb. belgeleri Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde temin edip ibraz etmedikleri
takdirde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yurtdışında görevlendirme hakkını
kaybetmiş sayılır ve isimleri kazananlar listesinden çıkarılır.
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TABLO - 4/B
Ülkeler

Avrasya
Ülkeleri

Bölge

Balkan Ülkeleri, Doğu
Avrupa Ülkeleri, Rusya
Federasyonu ve Türk
Cumhuriyetleri

Yabancı Dil
Arapça
İngilizce
İlgili ülkelerin resmi dili veya
Rusça, Bulgarca, Boşnakça,
Arnavutça, Makedonca,
Rumence, Kazakça,
Kırgızca, Gürcüce.

Unvanı

Kontenjan
5

Din
Görevlisi

10

TABLO - 4/B AÇIKLAMALAR
Tablo-4/B’de; yer alan ülke gruplarında belirtilen İngilizce ve Arapça dilleri
kategorisinden başvuracakların,
1

01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “45 Puan” almış ya da
ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan,
01.01.2015 tarihi ve sonrasında alınmış “B1” veya üzeri düzeyde dil belgesine sahip
olmaları şarttır.
Tablo-4/B’de; yer alan ülke gruplarında belirtilen İngilizce ve Arapça dışındaki diller
kategorisinden (ilgili ülkelerin resmi dili veya Rusça, Bulgarca, Boşnakça, Arnavutça,
Makedonca, Rumence, Kazakça, Kırgızca ve Gürcüce) başvuracakların,

2
sınav ilan tarihi itibariyle son 2 (iki) yıl içinde MEB tarafından onaylı Dil Kursları,
TÖMER, Üniversiteler’den alınmış veya ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine
esas olmak üzere talep edilen dil belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
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TABLO - 5/A
Ülkeler

Kriterler

Unvanı

1. GRUP AB Ülkeleri

60

Balkan Ülkeleri, Doğu Avrupa
2. GRUP Ülkeleri, Rusya Federasyonu ve
Türk Cumhuriyetleri
3. GRUP

Kontenjan

Afrika Ülkeleri, Latin Amerika
Ülkeleri ve Uzak Asya Ülkeleri

İlgili Ülkelerde
Vizesi veya Oturum
İzni veya
Vatandaşlığı
Bulunanlar

Din
Görevlisi

5

5

TABLO - 5/A AÇIKLAMALAR

1

Tablo-5/A’da yer alan ülke gruplarında ilgili ülkelerde vizesi veya oturum izni veya
vatandaşlığı bulunan din görevlisi kontenjanı için başvuruda bulunacak adayların ilgili
ülke dili ya da İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden;
01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “45 Puan”,
01.01.2019 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “40 Puan”,
01.01.2020 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “35 Puan”
almış olması veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan sınavlardan,
01.01.2015 tarihi ve sonrasında alınmış “B1” veya üzerinde,
01.01.2019 tarihi ve sonrasında alınmış “A2”
01.01.2020 tarihi ve sonrasında alınmış “A1” düzeyinde dil belgesine sahip olması
şarttır.

2

Adaylar geçerli vize, oturum iznine veya vatandaşlık durumuna dair belgeyi başvuru
esnasında sisteme yükleyecekler ve sınav esnasında komisyona ibraz edeceklerdir.

3

Tablo-5/A’da yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanı için başvuran
adayların, sınavda başarılı olmaları halinde vize, oturum izni ve vatandaşlığının
devamının sağlanması için ilgili ülke makamlarınca gerekli belgeleri belirlenen süre
zarfında temin edip ibraz etmemeleri durumunda yurtdışında görevlendirme hakkını
kaybetmiş sayılır. İsimleri kazananlar listesinden çıkarılır.

7

EK-1
KONTENJAN TABLOLARI
TABLO - 5/B
K

Ülkeler
1. GRUP

Kriterler

AB Ülkeleri

Balkan Ülkeleri, Doğu Avrupa
2. GRUP Ülkeleri, Rusya Federasyonu
ve Türk Cumhuriyetleri
3. GRUP

Unvanı Kontenjan

Afrika Ülkeleri, Latin
Amerika Ülkeleri ve Uzak
Asya Ülkeleri

20
İlgili Ülkelerde
Vizesi veya Oturum
İzni veya
Vatandaşlığı
Bulunanlar

Din
Görevlisi

5

5

TABLO - 5/B AÇIKLAMALAR
1

Tablo-5/B'de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanı için
görevlendirilmek üzere başvuru yapanlardan başvuru esnasında dil belgesi
istenmeyecektir.

2

Adaylar geçerli vize, oturum iznine veya vatandaşlık durumuna dair belgeyi başvuru
esnasında sisteme yükleyecekler ve sınav esnasında komisyona ibraz edeceklerdir.

3

Tablo-5/B'de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanı için başvuran
adayların, sınavda başarılı olmaları halinde vize, oturum izni ve vatandaşlığının
devamının sağlanması için ilgili ülke makamlarınca gerekli belgeleri belirlenen süre
zarfında temin edip ibraz etmemeleri durumunda yurtdışında görevlendirme hakkını
kaybetmiş sayılır. İsimleri kazananlar listesinden çıkarılır.
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