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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI  
2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ  

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 
 

I.  OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

A-BÜTÇE GİDERLERİ 

2010 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2009 yılı rakamları ile karşılaştırmalar, Ek-1 formata 
uygun olarak hazırlanmıştır. 

1. Personel Giderleri 

Başkanlığımızın 2010 yılı bütçesine bu fasıldan 2.135.383.000,00 TL. ödenek konulmuş olup, 
bu ödeneğin 2010 Haziran sonu itibari ile 1.091.255.507,00 TL. si harcanmıştır. Mevcut 
harcama trendinin devam edeceği varsayımı ile yıl sonuna kadar başlangıç ödeneğine göre bir 
sapma olmayacağı tahmin edilmektedir. 

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

Başkanlığımızın 2010 yılı bütçesine bu fasıldan 412.642.000,00 TL. ödenek konulmuş olup, 
bu ödeneğin 2010 Haziran sonu itibari ile 218.860.332,00 TL. si harcanmıştır. Mevcut 
harcama trendinin devam edeceği varsayımı ile yıl sonuna kadar başlangıç ödeneğinden bir 
sapma olmayacağı tahmin edilmektedir. 

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

Başkanlığımızın 2010 yılı bütçesine bu fasıldan 77.805.000,00 TL. ödenek konulmuş olup, bu 
ödeneğin 2010 Haziran sonu itibari ile 50.267.236,00 TL. si harcanmıştır. 

4. Cari Transferler 

Başkanlığımızın 2010 yılı bütçesine bu fasıldan 4.700.000,00 TL. ödenek konulmuş olup, bu 
ödeneğin 2010 Haziran sonu itibari ile 2.585.043,00 TL. si harcanmıştır. Mevcut harcama 
trendinin devam edeceği varsayımı ile yıl sonuna kadar başlangıç ödeneğine göre bir sapma 
olmayacağı tahmin edilmektedir 

5. Sermaye Giderleri 

Başkanlığımızın 2010 yılı bütçesine bu fasıldan 20.000.000,00 TL. ödenek konulmuş olup, bu 
ödeneğin 2010 Haziran sonu itibari ile 6.504.017,00 TL. si harcanmıştır.  

Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme düşük görülmekle birlikte inşaat sezonunun ikinci altı 
ayda açılması ve ihale süreci ile ilgili işlemlerin zaman alması başlangıç ödeneğine göre 
meydana gelen sapmanın ana nedenidir. 
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II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

• Kur’an kursu öğrencileri ve vatandaşlarımızın Kur’an-ı Kerim’i hangi yazı çeşidi (hat, 
bilgisayar, renkli v.b.) ile daha rahat ve kolay okuyabildiklerinin tesbiti için 10 il 
(Afyonkarahisar, Aydın, Amasya, Samsun, Kars, Erzurum, Çanakkale, Bursa, Gaziantep 
ve Mersin) ve 10 ilçede (Sandıklı, Nazilli, Merzifon, Terme, Sarıkamış, Oltu, Gelibolu, 
İnegöl, İslahiye ve Tarsus) 5 anketör tarafından 31.05.2010-11.06.2010 tarihleri arasında 
1500 kişi ile birebir görüşülerek anket yapılmış olup, değerlendirme çalışmalarına devam 
edilmektedir. 
 

• Kur’an-ı Kerim’in basım kriterleri ile ilgili yayıncıları bilgilendirme toplantısı için gerekli 
hazırlıklar yapılmış olup, söz konusu toplantı 05/07/2010 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilecektir. 

 
• Başkanlığımızın da üyesi olduğu Avrupa Dini  Liderler Konseyi’nin (The Europen 

Council of Religious Leaders: ECRL) Yedinci Yıllık Olağan Toplantısı; Yolların 
Kesişim Noktasında Barış Kültürlerinin Temeli Olarak Adalet, Eşitlik ve Paylaşma 
başlığı altında 26-28/04/2010 tarihleri arasında İstanbul Taksim’de Elite World İstanbul 
Hotel de yapılmıştır. Yapılan bu toplantıya, yurt dışından 35, yurt içinden 5 katılımcı 
iştirak etmiştir. 

 
• Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 7/h ve Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün 6/h maddeleri gereğince, 

Kurul’un 2009 yılı çalışmaları, Başkanlığın genel durumu ve mevzuatın uygulanması 
konularında rapor hazırlanarak, Başkanlık Makamı’na sunulmuştur. 

 
• Başkanlığın yıllık faaliyetlerini gösteren bir arşiv meydana getirilmesi amacıyla, 

Başkanlığımız merkez birimlerinin 2009 Yılı Çalışma Programının Yıl sonu Faaliyet 
Raporu hazırlanmıştır. 

 
• Başkanlık Tarihçe Yönergesi gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı 2009 Yılı Tarihçesi 

hazırlanmıştır. 
 
• 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak, Maliye Bakanlığına ve Sayıştay 

Başkanlığına gönderilmiş, ayrıca Başkanlığımız Web Sitesinde yayımlanmıştır. 
 
• İl müftülüklerinin 2009 Yılı Çalışma Programının Yıl Sonu Faaliyet Raporu derlenerek 

değerlendirilmiştir. 
 
• İl müftülüklerinin 2010 Yılı Çalışma Programları derlenip değerlendirilmiştir. 
 
• Cemaatin Cami Personelinden Memnuniyeti Anketi’nin alanda uygulaması yapılmış 

olup, analiz ve raporlama işlemlerine devam edilmektedir. 
 
• Merkez birimlerinin 2010 Yılı Çalışma Programının I. Dönem uygulaması izlenerek 

değerlendirilmiştir. 
 
• 2010 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 

gereğince,  2010 Yılı Yatırım Programının ilgili sektörlerinde yer alan yatırım projelerine 
ait ödenekler, sektörlere göre tasnif edilip detaylandırılmış ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına vize ettirilmiştir. 
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• Bütçe Kanunu gereğince ödeneklerin üçer aylık dönemler itibariyle, Maliye Bakanlığınca 
serbest bırakılacak limitler dahilinde kullanılabilmesi için, 2010 Yılı Ayrıntılı Harcama 
Programı e-Bütçe Sistemi’nden giriş yapılarak, Maliye Bakanlığına vize ettirilmiş ve 
vizeli Ayrıntılı Harcama Programı Başkanlık merkez teşkilatı harcama birimlerine 
gönderilmiştir. 

 
• 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, 2009 Yılı Gider Kesin 

Hesap Cetveli ve Kesin Hesap İzahnamesi hazırlanmıştır. 
 
• 2009 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmiştir. 
 
• 2009 Yılı İstatistik Kitabı hazırlanarak Başkanlığımız merkez birimleri ile taşra ve yurt 

dışı teşkilatlarına dağıtımı yapılmıştır. 
 
• İl müftülüklerimizce bayanlara yönelik olarak düzenlenen vaaz, konferans, gezi ve ziyaret 

çalışmaları ile ilgili I. altı aylık rapor hazırlanmış ve ilgili yerlere gönderilmiştir. 
 
• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, 52 ilde bulunan Aile İrşat ve Rehberlik Büroları ve 

STK’larla ortak çalışmalar yapılmıştır. 
 
• İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri 

12/03/2010 tarihinde yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımız tarafından icra edilmiştir. 
 

• Yüce Kitabımız Kur’an-ı  Kerim’in insanlık âlemini şereflendirmeye başlamasının 1400. 
Yılı vesilesiyle düzenlenen 2010 Kur’an Yılı Açılış Merasimi ve Diyanet İşleri 
Başkanlığının Kuruluşunun 86. Yıldönümü münasebetiyle 03/03/2010 tarihinde 
Başkanlık Konferans Salonu’nda bir program düzenlenmiştir.  

 
• Başkanlığımızca 14/04/2010 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 

Kutlu Doğum Haftası Resmî Açılış Programı düzenlenmiştir. 
  
• 2010 Kur’an Yılı ve Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle konferans vermek, 

oluşturulan Araştırma Merkezi ile ilgili ön değerlendirmelerde bulunmak, ilgili ülkedeki 
misyonlarımızı ziyaret etmek ve Başkanlığımızın yurt dışı hizmetlerini yerinde görmek 
üzere, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU 03-05/04/2010 tarihleri 
arasında Belçika ve Hollanda’ya gitmiştir. 

 
• Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU ile Din Eğitimi Dairesi Başkanı Dr. 

Ulvi ATA 17-20/04/2010 tarihleri arasında, 2010 Kur’an Yılı etkinlikleri münasebetiyle 
konferanslar vermek, Başkanlığımız hizmetlerini yerinde görmek, dernek yöneticileri  ve 
din görevlileri ile toplantılar yapmak üzere İsveç ve Norveç’e gitmişlerdir. 

 
• 2011 Yılı Başkanlık Takvimleri İçin, 15 yurt içi ve 15 yurt dışı olmak üzere toplam 30 

bölge için, namaz vakitleri ve diğer takvim bilgileri hazırlanmıştır. 
 
• 05-06/01/2010 tarihlerinde Ankara Eğitim Merkezi’nde ve İstanbul-Fatih ilçesi Fatih 

Camii Kur’an Kursu’nda yapılan I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı’na 189 u erkek 94 ü 
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bayan olmak üzere toplam 283 kişi katılmış, bunlardan (62 si erkek, 54 ü bayan) 116 kişi 
başarılı, 167 kişi ise başarısız olmuştur. 

 
• 06/04/2010 tarihinde Ankara Eğitim Merkezi’nde ve İstanbul-Fatih ilçesi Fatih Camii 

Kur’an Kursu’nda yapılan II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı’na, 217 si erkek, 173 ü 
bayan olmak üzere toplam 390 kişi katılmış, bunlardan (100 ü erkek, 92 si bayan) 192 kişi 
başarılı, 198 kişi ise başarısız olmuştur. 

 
• Bölgelerde yapılan Yüzünden Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları’nda birinci 

seçilen 26 öğrenci arasında (13 ü erkek, 13 ü bayan), 09/06/2010 tarihinde Başkanlık 
merkezinde ön eleme yapılmıştır.  

 
• Başkanlığımızca, 20/06/2010 tarihinde İzmir İl Müftülüğünde Erkekler Yüzünden 

Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali gerçekleştirilmiştir.   
 

• Başkanlığımızca, 27/06/2010 tarihinde İstanbul-Beşiktaş İlçe Müftülüğünde bayanlara 
yönelik Yüzünden Kur'ân-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali 
yapılmıştır.  

 
• 2010 yılı içerisinde il ve ilçe müftülüklerince düzenlenecek olan yaz Kur’an kurslarında 

görev alan din hizmetleri sınıfında çalışan personel için, etkinlik ve verimliliğin artırılması 
amacıyla, 03-07/05/2010 tarihleri arasında Antalya H. Mehmet GEBİZLİ, Elazığ Harput, 
İzmir Tire, Manisa Saruhanlı Mütevelli, Samsun Aşıkkutlu, Trabzon, İbrahim Halilullah 
Urfa ve Van Eğitim merkezlerinde (73’ü müezzin-kayyım ve 415’i imam-hatip) 488 
personele, yaz Kur’an kursu öğretim programı hakkında hizmet içi eğitim semineri 
düzenlenmiştir. 

 
• Camilerde Kur’an öğretimi kursları için geliştirilen programın yürütülmesinde görev 

alacak personelin yetiştirilerek hizmette verimliliğin artırılması amacıyla, 17-22/01/2010 
tarihleri arasında, Antalya H. Mehmet Gebizli, Elazığ Harput, İzmir Tire, Kastamonu, 
Manisa Saruhanlı Mütevelli, Rize Yusuf Karali, Samsun Aşıkkutlu, Tekirdağ, Şanlıurfa ve 
Van Eğitim merkezlerinde (74’ü müezzin-kayyım, 629’u imam-hatip) 703 personel, 24-
29/01/2010 tarihleri arasında Antalya H. Mehmet Gebizli, Elazığ Harput, İzmir-Tire, 
Kastamonu, Manisa Saruhanlı Mütevelli, Rize Yusuf Karali, Samsun Aşıkkutlu, Tekirdağ, 
Şanlıurfa ve Van Eğitim merkezlerinde (73’ü  müezzin kayyım, 630’u imam-hatip) 703 
personel, 11-16/02/2010 tarihleri arasında Antalya H. Mehmet Gebizli, Elazığ Harput, 
İzmir-Tire, Kastamonu, Manisa Saruhanlı Mütevelli, Rize Yusuf Karali, Samsun 
Aşıkkutlu, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Van Eğitim  Merkezlerinde (94’ü müezzin kayyım, 
718’i imam-hatip) 812  personel, 20-25/02/2010 tarihleri arasında Tekirdağ Eğitim 
Merkezi’nde (11’i müezzin kayyım, 86’sı  imam-hatip) 97 personel olmak üzere, toplam 
2315 personel için hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir. 

 
• Eğitim merkezlerine yeni atanan öğretmenler için personelin eğitim formasyonlarının 

geliştirilmesi ve yeni görevlerine intibaklarının sağlanması amacıyla, Başkanlığımız 
merkezinde 08-12/03/2010 tarihleri arasında yapılan eğitim merkezleri stajyer 
öğretmenliği sınavında başarılı olan 17 personel için, İstanbul Pendik Haseki Eğitim 
Merkezi’nde 22/03/2010-16/04/2010 tarihleri arasında hizmet içi eğitim kursu 
düzenlenmiştir. 
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• Başkanlığımız personelinin hizmette verimliliğinin artırılması amacıyla, 24-28/05/2010 
tarihleri arasında Denizli’de 82, 7-12/06/2010 tarihleri arasında Rize’de 80, 21-
25/06/2010 tarihleri arasında Antalya’da 86, olmak üzere, toplam 244 personel için 
Stratejik Yönetim ve Planlama konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 

 
• Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması, metot ve ilke 

birliğinin sağlanması, merkez ve taşra teşkilatı arasında iletişimin daha iyi bir seviyeye 
getirilmesi, gerçekleştirilen ve planlanan hizmetler konusunda bilgi alış-verişinde 
bulunulması amacıyla, 15-19/05/2010 tarihleri arasında Şanlıurfa’da İl Müftüleri 
Semineri düzenlenmiştir.  

 
• 2010 yılı hac organizasyonuyla ilgili yapılacak düzenlemeler konusunda, Suudi Arabistan 

Krallığı Hac Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yapmak ve protokol imzalamak üzere, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret 
KARAMAN ile Hac Dairesi Başkanı Seyfeddin ERSOY, 11-17/03/2009 tarihleri arasında 
Suudi Arabistan’a gitmişlerdir.  

 
• 2010 Yılı Umre Talimatı hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir. 
 
• 2010 Yılı Umre Takvimi, 05/02/2010 – 18/09/2010 tarihleri arası olarak tespit edilmiş ve 

Başkanlığımız umre organizasyonlarına katılan vatandaşlarımızın Suudi Arabistan’daki 
iskân, ulaşım ve diğer hizmetlerini yürütmek üzere, “Al Massa ve Misafir Düveli” 
şirketleri ile sözleşme yapılmıştır. 

 
• 2009 yılı hac organizasyonunun değerlendirilmesi ve 2010 yılı hac organizasyonu ile ilgili 

fikir alış verişinde bulunulması maksadıyla, 12–13/01/2010 tarihlerinde Bolu’da bir 
toplantı yapılmıştır. 

 
• 2009 yılı hac ve umre organizasyonlarıyla ile ilgili olarak verilen raporlar ile 

vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler değerlendirilmiştir. 
 
• İl hac bürolarında sorumlu olarak görev yapan ve kayıtları bizzat bilgisayara giren 

personelin katılımıyla, 03-05/06/2010 tarihlerinde Ankara-Kızılcahamam ilçesinde 
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

 
• Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu, 02/02/2010 tarihinde toplanarak 2010 yılı umre 

takvimini 05/02/2010–18/09/2010, 07/05/2010 tarihinde de toplanarak 2010 yılı hac 
takvimini 23/09/2010 – 21/12/2010 tarihleri arası olarak belirlemiştir. 

 
• Diyanet İlmî Dergi'nin 46/1. sayısının basımı yapılmıştır. 
 
• Diyanet Aylık Dergi'nin Ocak/229., Şubat/230., Mart/231., Nisan/232., Mayıs/233. ve 

Haziran/234. sayılarının basımı yapılmıştır. 
 
• Diyanet Çocuk Dergisi'nin  Ocak/354., Şubat/355., Mart/356., Nisan/357., Mayıs/358. ve 

Haziran/359. sayılarının basımı yapılmıştır. 
 
• Diyanet Avrupa Aylık Dergi'nin Ocak/129., Şubat/130., Mart/131., Nisan/132., 

Mayıs/133. ve Haziran/134. sayılarının basımı yapılmıştır.  



 7

• Kütüphane demirbaşına kaydı yapılan eserlerin yıllık sayımı yapılmıştır.  
 

• Kutlu Doğum Haftası Sinevizyonu yaptırılmış ve 1300 adet DVD çoğaltılarak, il ve ilçe 
Müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ile yurt dışı müşavirlik ve ataşeliklerine 
dağıtımı yapılmıştır. 
 

• Din hizmetleri müşavirleriyle Yurt Dışı Hizmetlerini Değerlendirme Toplantısı’na 
katılmak üzere Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, Başkan Yardımcısı    
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ali DERE           
23-24/01/2010 tarihlerinde Danimarka’ya gitmişlerdir. 

 
• Mısır Evkaf Bakanlığı tarafından Hz. Peygamberin doğum yıl dönümü münasebetiyle 

Mısır Devlet Başkanı Hüsnü MÜBAREK’in himayesinde, 22-25/02/2010 tarihleri 
arasında Kahire’de düzenlenen uluslar arası İslam Hukuku ve Güncel Meseleler konulu 
22. İslam İşleri Yüksek Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere  Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN   
anılan ülkeye gitmişlerdir. 

 
• Müşavirlik ve ataşeliklerin 2010 yılı çalışma programları derlenmiş, 2009 yılı faaliyet 

raporları ile aynı yıla ait çalışma programlarının yıllık uygulama sonuçları izlenerek 
değerlendirilmiştir. 

 
• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın din görevlisi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 

yurt dışına gidecek din görevlilerinin Başkanlığımızın Ankara Rıfat Börekçi Eğitim 
Merkezi’nde 73, Bursa Eğitim Merkezi’nde 94 (Almanca, Fransızca, Flamanca ve Rusça) 
personel yabancı dil ile meslekî ve kültürel seminerlere tabi tutulmuşlardır. 

 
• Personelin terfilerini sağlamak amacıyla kadro iptal ve ihdası teklif edilmiştir. 
 
• Dosyaları Başkanlığımız merkezinde tutulan personelden 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 68/B maddesi gereğince şartları tutanların tespiti yapılarak, imkanlar 
ölçüsünde kadro ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır. 

 
• 2009 yılı Ekim ayında yapılan ve merkez birimlerine, il müftülüklerine ve eğitim merkezi 

müdürlüklerine gönderilen Kurum İdarî Kurul Toplantısı’nda oluşturulan mutabakat 
metni sonuçları ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 2010 yılı Nisan ayında 
yapılan Kurum İdarî Kurul Toplantısı’na sunulmuştur. 

 
• Kurum İdarî Kurulu’nun gündem maddelerinin belirlenmesi için 05/04/2010 tarihinde bir 

ön toplantı, 20/04/2010 tarihinde de Kurum İdarî Kurul son toplantısı yapılmıştır. 
 
• 20/04/2010 tarihinde yapılan Kurum İdarî Kurul Kararları, sendikalara, merkez 

birimlerine, il müftülüklerine ve eğitim merkezi müdürlüklerine gönderilmiştir. 
 
• Başkanlığımız personel sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre 

dağılımlarına ilişkin tutanaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sendikalara 
gönderilmiştir. 
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• İşyerlerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendika işyeri temsilcisinin 
seçimi tamamlanarak ilgili sendikalara gönderilmiştir. 

 
• 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Maliye Bakanlığı Tebliğleri 

gereğince, Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri imza sirküleri hazırlanarak 
Sayıştay Başkanlığına, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve Başbakanlık Merkez 
Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmiştir. 
 

• Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin iş güçlüğü, iş riski, 
temininde güçlük ve malî sorumluluk zamları ile özel hizmet ve diğer tazminatlara ait 
cetveller düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına onaylattırılmış olup, il 
müftülükleri, ilçe müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerine dağıtımı yapılmıştır. 

 
• Başkanlığımız merkez teşkilatına ait kırtasiye ve demirbaş eşyanın yıl sonu sayımı 

yapılmıştır. 
 
• 2009 yılında Baştabiplikçe poliklinikte tedavileri ve laboratuar tetkikleri yapılan veya 

hastanelere sevk edilen merkez, taşra kuruluşu personeli ile bakmakla yükümlü oldukları 
aile fertlerinin sayıları hakkında istatistikî bir rapor hazırlanmıştır. 

 

 

S.No 
 

Tedavi Şekli ve Sağlık Kuruluşu 
 

Hasta Sayısı 

1 Poliklinik 13.162 
2 Muayene Edilen Hasta Sayısı 10.118 
3 Hastaneye Sevk Edilen Hasta Sayısı 2.414 
4 Pansuman Yapılan Hasta Sayısı 123 
5 Enjeksiyon Yapılan Hasta Sayısı 963 
6 Tansiyonu Ölçülen Hasta Sayısı  783 
7 Laboratuvar Tetkiki Yapılan Hasta Sayısı 36.989 
8 EKG Çekilen Hasta Sayısı 99 
9 Diş Polikliniği 630 
10 Röntgen 286 
11 Ultrason 175 

Toplam 65.742 
 
• Olağanüstü hallerde ve seferberlik zamanlarında irtibatın sağlanabilmesi için, Başkanlık 

merkez teşkilatı personelinin ikamet adresleri ile ev ve cep telefon numaraları 
güncelleştirilmiştir. 
 

• Başkanlığımız Sivil Savunma Servislerinde görevli personelin eğitimleri 27/04/2010 
tarihinde yapılmıştır. 

 
• 2010 yılı ambar stok sayımı yapılmıştır. 
 
• Müftülüklerle yayın hesap mutabakatı sağlanmıştır. 
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• 2009 yılı bilançoları hazırlanmasına esas olacak belgeler düzenlenerek, Dini Yayınlar               
Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmiştir. 

 
• Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan müracaatların yıllık istatistiği çıkartılarak 

Başbakanlık Bilgi Edinme Üst Kurulu’na gönderilmiştir. 
 
• 2009 yılında basın mensupları tarafından Makam’a yazılı olarak yöneltilen soruların 

istatistiği çıkarılmıştır. 
 
• 2009 yılında yazılı basında çıkan haber ve yazı kupürleri, yayın organları ve konularına 

göre tasnif edilerek bilgisayar ortamında arşivlenmiştir. 
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III. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 
 
Kısıtlı bütçe imkanları nedeniyle, 03.3 (Yolluklar) ve 03.4 (Görev Giderleri) ekonomik 
kodlarına yeterli ödenek konulmamıştır. Çoğunlukla hak sahipleri, ödenek yetersizliği 
nedeniyle bu konulardaki hak edişlerini (yargılama giderleri, mahkeme masrafları, 
avukatlık ücretleri ve ödenmesi gereken tazminatlar) mahkeme aracılığıyla tahsil yoluna 
gittiği için, özellikle 03.4 ekonomik kodunda yılsonu itibari ile başlangıç ödeneğine göre aşırı 
bir gerçekleşme beklenmektedir. 

Sermaye Giderlerinde ise inşaat sezonunun yılın ikinci yarısında açılması ve ihale 
aşamalarının neticeye bağlanması ile birlikte bir canlanma başlayacağı ve başlangıç 
ödeneğinin tamamının harcanacağı öngörülmektedir. 

 
IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

• Elektronik ortamda dinî soru ve cevapların tasnifi ve toplumun aydınlatılmasında 
kullanıma açılabilecek şekilde yazılım yapılması ve veritabanı oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 
 

• Çağın gelişen şartlarına uygun nitelikli dinî bilgi üretmeye yönelik araştırmalar 
yaptırılacaktır. 

 
• Toplumun, bilgi hazinesinin zenginleştirmesi ve/veya bilgilerinin güncelleştirmesi için 

istifade edebileceği telif veya tercüme kitap, broşür vb. hazırlattırılarak basımı 
yapılacaktır. 

 
• Kur’an-ı Kerim yazan hattatlarımızın biyografileri oluşturularak yayına hazır hale 

getirilecek ve yazdıkları Kur’an-ı Kerim’ler veya hat örneklerinden elde edilebilenler 
arşivlenecektir. 

 
• Çalışan Memnuniyeti konusunda alan araştırması yapılacaktır. 
 

• Başkanlığın Ürettiği Nitelikli Dinî Bilgiler hakkında, Bilim Çevrelerinin Görüşleri 
Anketi yapılacaktır. 

 

• Başkanlıkça Üretilen Nitelikli Dinî Bilginin Topluma Etkisi ve Memnuniyet Düzeyi 
Anketi yapılacaktır. 

 

• Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi Kapsamında Performans Yönetim Sistemi Kurulması 
çalışmalarına devam edilecektir. 

 

• Süreç Yönetim Sistemi’nin takip ve revize işlemleri yapılacaktır. 
 

• Tamamlanan Veri Bankası programının taşrada da uygulanması sağlanacaktır. 
 

• Personel Net Sistemi’nin merkez ve taşraya yaygınlaştırma çalışmalarına devam 
edilecektir. 



 11

• SGB .Net Sistemi’nin taşraya yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecektir. 
 

• Din Hizmetleri .Net Sistemi’nin taşraya yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecektir. 
 

• Başkanlık Web Sitesi üzerinden haftada 2 gün canlı yayın yapılacaktır. 
 

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001’in kurulum çalışmalarına devam 
edilecektir. 

 

• Loglama Sistemi’nin uygulama çalışmalarına devam edilecektir. 
 

• Bilgi Yönetim Sistemi III. Aşama çalışmaları yürütülecektir. 
 

• Çocuk Sayfası içeriği animasyonlarla zenginleştirilecektir. 
 

• Başkanlık merkez birimleri için Özel Web Sayfaları yapılacaktır. 
 

• Başkanlık Web Sitesi’nde e-Eğitim Programı modülü oluşturulacak ve 1000 personele 
uzaktan bilgisayar okuryazarlığı (e-eğitim) eğitimi verilecektir. 

 

• Başkanlık Web Sitesi’nde görme ve işitme engellilerin erişebilmelerine yönelik yürütülen 
çalışmalara devam edilecektir. 

 

• Başkanlık merkezinde düzenlenen konferans ve seminerlerin Web Sitesi üzerinden 
yayınlanması sağlanacaktır. 

 

• Başkanlığımız Web Sitesi’nin portala dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalara devam 
edilecektir. 

 

• Başkanlığımız Web Sitesi’nin tasarımı yenilenecektir. 
 

• Taşra ve yurt dışı birimlerine hosting hizmeti verme konusunda pilot uygulama 
başlatılacaktır. 

 

• Diyanet  Mobil ve Wap Uygulaması’nın içerikleri zenginleştirilecektir. 
 

• Diyanet Web Sitesi’nin Rusça diline çevirisi yapılacaktır. 
 

• Başkanlığımız, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 
ortaklaşa düzenlediği, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin 
Katkısının Sağlanması konulu proje çalışmasına devam edilecektir. 

 

• Başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 
işbirliği protokolü çerçevesinde, her iki kurumun görevlilerinden oluşan bir komisyon 
tarafından Evlilik Rehberi adlı bir kitapçık hazırlanacaktır. 
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• Aile İrşat ve Rehberlik Bürosunda görev yapan personelin daha etkili ve verimli hizmet 
sunabilmeleri için, alanında uzman akademisyenlerin ve diğer kurumlardan gelen 
uzmanların katılacağı bir hizmet içi eğitim semineri yapılacaktır. 

 

• Cenaze Hizmetleri Rehberi’nin ihtiyaç olan bölümleri fotoğraflarla 
geliştirilerek/desteklenerek, ilgili kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızın istifadesine 
sunulmak üzere, Başkanlığımız Web Sitesi’ne yüklenmesi ile ilgili çalışma yapılacaktır. 

 

• Kurban Rehberi’nin ihtiyaç olan bölümleri fotoğraflarla geliştirilerek, ilgili kurum, 
kuruluş ve vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere, Başkanlığımız Web Sitesi’ne 
yüklenmesi ile ilgili çalışma yapılacaktır. 

 

• Müftülük hizmet binaları, camiler ve Kur’an kurslarında özürlülerin kullanabilecekleri 
tuvalet ve abdest alma yerleri yapılması ile ilgili bilgi ve fotoğraflarla örnek çalışma 
yapılacak, taşra teşkilatımıza gereği yapılmak üzere bildirilecek ve Başkanlığımız Web 
Sitesi’ne yüklenecektir. 

 
• Başkanlık Web Sitesi’nde Dua ve Aile ile ilgili özel sayfalar yapılacaktır. 

 

• Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerinde değerlendirilmek üzere eğitim materyalleri 
hazırlanacaktır. 

 

• Başta Kur’an-ı Kerim hizmet içi eğitim kursları olmak üzere, mahallinde düzenlenen 
eğitim faaliyetlerine yönelik bölgesel değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

 

• Kur’an kurslarında uygulamaya konulması planlanan hafızlık eğitimi programı ile ilgili 
değerlendirme toplantıları yapılarak, program geliştirme çalışmalarına devam edilecektir. 

 

• Kur’an kurslarında dönem esasına dayalı olarak farklı öğrenci profillerine, farklı Kur’an 
kursu öğretim programı alternatifleri oluşturulması için çalışmalar başlatılacaktır. 

 
• Eğitim merkezlerinde uygulanan eğitim-öğretim programları doğrultusunda, zümrelerce 

belirlenecek konularda bilimsel makale yazımına yönelik çalışmalar başlatılacaktır. 
 
• Camilerde Kur’an öğretiminin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde uygulanması 

sağlanacaktır. 
 
• Eğitim merkezi öğretmenleri ile kursiyerlere yönelik yerinde Arapça öğrenimi için 

çalışmalar başlatılacaktır. 
 
• Başkanlığımızca yürütülen eğitim hizmetlerinden uygun olanların, web üzerinden e-eğitim 

yoluyla gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır. 
 

• Eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitim faaliyetlerinde, beklenti ve kurs sonu 
değerlendirme anketleri uygulanacak ve değerlendirilecektir. 

 
• Eğitim-öğretim hizmetlerini kapsayan Başkanlık mevzuatının güncelleştirme çalışmaları 

yapılacaktır. 
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• Yurt dışından gelerek ihtisas eğitimine katılan öğrenciler için öğretim programı 
hazırlanacaktır. 

 
• Yurt dışından ülkemize eğitim için gelen mahallî din görevlilerine yönelik alternatif 

eğitim programları hazırlanacaktır.  
 
• En Sevgili adlı prestij eserin basımı yapılacaktır. 
 
• Konulu Hadis Projesi’nin tamamlanması için çalışma yapılacaktır. 
 
• Anlamak Serisi’nin basımı yapılacaktır. 
 
• Esma-i Hüsna adlı prestij bir eser bastırılacaktır. 
 
• Riyâzü’s-Salihin adlı eserin basımı yapılacaktır. 
 
• Tecrid-i Sarih Terceme ve Şerhi’nin orijinal haliyle yeniden basımı yapılacaktır. 
 
• Diyanet Tanıtım Broşürü’nün  basımı yapılacaktır. 
 
• Konulu Tefsir Projesi hazırlık çalışmalarına devam edilecektir. 
 
• Anadolu İslâm Kültürünün Gönül, Hoşgörü ve Manevî Mimarları adlı bir eser 

hazırlanacaktır. 
 
• Şafii İlmihali ve Caferi İlmihali adlı eserlerin basımı  yapılacaktır. 
 
• El yazması eserlerin katalogları hazırlanacaktır. 
 
• Sesli Kitap’lar hazırlanacaktır. 
 
• 22 Bölümlük Drama yapımları gerçekleştirilecektir. 
 
• Zekat İlmihali hazırlanacaktır. 
 
• Çocuk İlahileri CD’si hazırlanacaktır. 
 
• Cami Dersleri kitap serisi hazırlattırılacaktır. 
 
• Kur’an’ı Anlamak adlı eser hazırlattırılacaktır. 
 
• İlmî Dergi Kur’ân Özel Sayısı hazırlanacaktır. 

 

• Bilgisayar Hatlı Kur’an-ı Kerim hazırlatılması veya satın alınması sağlanacaktır. 
 

• Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelerdeki soydaş 
ve dindaşlarımız ile Afrika’da yaşayan dindaşlarımız tarafından ihtiyaç duyulan cami, 
okul, kütüphane, yayın, eğitim ve çeşitli sosyal (sünnet, gezi, kurban vb.) etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi amacıyla Kardeş Şehir Projesi uygulamasına devam edilecektir. 
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• Başkanlığımız personelinin yabancı dil seviyesini artırmak ve geliştirmek amacıyla, 
İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yurt içinde ve yurt dışında kısa süreli (üç-beş 
aylık) kurslar düzenlenecektir. 

 

• Türkiye’de bulunan Protestan Kiliseleri hakkında bir inceleme / araştırma yapılacaktır. 
 

• 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek 
programlar çerçevesinde, Başkanlığımız ve TÜRSAB işbirliği ile 2010 İstanbul Uluslar 
Arası İnanç Turizmi Zirvesi gerçekleştirilecektir. 

 


