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DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI 

2011 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 

 

I. OCAK-HAZĠRAN 2011 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  

 

BÜTÇE GĠDERLERĠ 

 

2011 yılı bütçe gider gerçekleĢmeleri ve 2010 yılı rakamları ile karĢılaĢtırmalar, Ek-1 

formata uygun olarak hazırlanmıĢtır. 

1-Personel Giderleri 

BaĢkanlığımızın 2011 Yılı Bütçesine bu fasıldan 2.600.499,00 TL. ödenek konulmuĢ 

olup, bu ödeneğin 2011 Haziran sonu itibari ile 1.353.051.280,00 TL.’si harcanmıĢtır. 

Mevcut harcama trendinin devam edeceği varsayımı ile baĢlangıç ödeneğine göre bir 

sapma oluĢmamıĢtır. 

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

BaĢkanlığımızın 2011 Yılı Bütçesine bu fasıldan 459.975.000,00 TL. ödenek konulmuĢ 

olup, bu ödeneğin 2011 Haziran sonu itibari ile 253.295.710,00 TL.’si harcanmıĢtır. 

Mevcut harcama trendinin devam edeceği varsayımı ile baĢlangıç ödeneğinden bir sapma 

olmamıĢtır. 

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

BaĢkanlığımızın 2011 Yılı Bütçesine bu fasıldan 89.318.000,00 TL. ödenek konulmuĢ 

olup, bu ödeneğin 2011 Haziran sonu itibari ile 26.788.315,00 TL.’si harcanmıĢtır. 

4-Cari Transferler 

BaĢkanlığımızın 2011 Yılı Bütçesine bu fasıldan 5.200.500,00 TL. ödenek konulmuĢtur. 

Ancak bu fasıldan 2011 Haziran sonu itibari ile 13.145.117,00 TL. harcanmıĢtır. 

Ülkemiz genelinde yapım ve onarımlarına baĢlanılan ve mahalli imkânlarla 

tamamlanamayan cami ve dini tesisler ile özellikle çeĢitli illerde üniversitelerin 

kampüslerinde yapımı devam eden camilerin inĢaatına yardım için BaĢkanlığımıza yoğun 

talepler ulaĢmıĢtır. Bu taleplerin karĢılanabilmesi için 2011 Yılı BaĢkanlığımız 

Bütçesinin 07.86.00.04.08.4.0.00.1.05.3.1.01  (Dernek, Birlik, Kurum, KuruluĢ, Sandık 

vb. KuruluĢlara) harcama tertibine 2011 Yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin yedek ödenek 

tertibinden 50.000.000,00 TL. ilave ödenek aktarılması istenilmiĢ ve ilk etapta bu 

miktarın 15.000.000,00 TL.’sinin ilgili tertibe aktarılması Maliye Bakanlığınca uygun 

görülmüĢ ve gelen taleplerle ilgi gerekli değerlendirmeler yapılarak yardım dağıtımı 

yapılmıĢtır. Söz konusu harcama tertibine ilave aktarmalar gerçekleĢtiği takdirde yardım 

dağıtımları devam ettirilecektir. 
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5-Sermaye Giderleri 

BaĢkanlığımızın 2011 Yılı Bütçesine bu fasıldan 24.000.000,00 TL. ödenek konulmuĢ 

olup, bu ödeneğin 2011 Haziran sonu itibari ile 3.541.513,00 TL.’si harcanmıĢtır.  

Günümüzde biliĢim teknolojileri ivme kazanarak geliĢmekte ve daha geniĢ insan 

kitlelerine hizmet verme imkânı sağlamaktadır. BaĢkanlığımız bilgi iĢlem altyapısı 1992 

yılında kurulmuĢ olup, o günün Ģartlarında sadece merkez teĢkilatına hizmet verecek 

Ģekilde yapılandırılmıĢtır. Ancak, 01.07.2010 tarihli ve 6002 sayılı Diyanet İşleri 

Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un getirdiği idari yapılanmada BaĢkanlık’ta 7 adet genel 

müdürlük ve 35 adet daire baĢkanlığı ihdas edilmesi ile birimlerin görev ve çalıĢma 

alanlarının daha da geniĢlemesi ve aynı zamanda bu yıl itibariyle hac kayıtlarının internet 

üzerinden alınmaya baĢlaması merkezi bir veri tabanına geçilmesini zorunlu hale 

getirmiĢtir. 

Mevcut durum; bilgi iĢlem sistemlerinin altyapı ve yazılım uygulamalarının belli bir 

bütünlük içinde yönetilememesi, web hizmetlerinin ve veritabanlarının oluĢturulamaması, 

ağ ve bilgi güvenliği açığının ortaya çıkması sonucunu doğurmuĢtur. Bu durumun gerek 

kurumsal yönetim, gerek yazılım proje uygulamaları yönetimi ve gerekse bilgi iĢlem 

altyapı yönetimi hususlarında bir zafiyete sebep olmaması amacıyla, tüm sistem ve 

yazılım hizmetlerinin tek bir bilgi iĢlem omurgası altında toplanmasına karar verilmiĢtir. 

Bu maksatla mevcut bulunan tüm cihaz ve sunucular ile sistem odasının fiziki durumu 

yeniden değerlendirilmiĢ, birbirinden farklı mekanlarda çalıĢan internet ve merkez 

sunucularının aynı ortamda çalıĢacak Ģekilde yeniden düzenlenmesine yönelik çalıĢmalar 

baĢlatılmıĢtır. 

Ayrıca, proje kapsamında, 2011 yılı sonuna kadar personel sistemi projesi, evrak 

dokümantasyon yönetim sistemi projesi, iĢ zekası süreçleri projesi ve Kur’an kursları 

yazılım projesinin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. 

Bu itibarla, BaĢkanlığın gerek kurumsal bilgi yönetimi, gerek yazılım proje uygulamaları 

ve gerekse bilgi iĢlem altyapısının yapılandırılması kapsamında, donanım ihtiyaçları için 

2.000.000,00 TL. lisans ve yazılım ihtiyaçları için de 1.800.000,00 TL. olmak üzere 

ihtiyaç duyulan toplam 3.800.000,00  TL. ödenek BaĢkanlığımızca yürütülen hizmetlerin 

etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirilebilmesi için,   6091 Sayılı 2011 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu’nun 7. Maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığınca yatırımları 

hızlandırma ödeneğinden aktarılmıĢtır. 
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II. OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 

 

 "Fetva, Tarihçesi, Usulü, Üslubu ve Dili" hakkında ilgili uzmanların katılımıyla 25 

Mayıs 2011 tarihinde bir çalıĢtay düzenlenmiĢtir. 

 

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde illerde bulunan Aile ĠrĢat ve Rehberlik Büroları ve 

STK’larla ortak çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

 

 14 Nisan 2011 tarihinde Ġstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Kutlu Doğum Haftası 

resmi açılıĢ programı, BaĢbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, Ana Muhalefet Partisi Lideri 

Kemal KILIÇDAROĞLU, bakanlar, milletvekilleri, belediye baĢkanları ve Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ’in katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 2011 yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde yurt 

içi ve yurt dıĢında muhtelif yerlerde “Hz. Muhammed ve Merhamet Eğitimi” konulu 

konferans vermek üzere Din ĠĢleri Yüksek Kurulu BaĢkanı, Din ĠĢleri Yüksek Kurulu 

üyeleri, Din ĠĢleri Yüksek Kurulu uzmanları ve diğer görevlilerden toplam 63 kiĢi 

görevlendirilmiĢtir. 

 

 Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri münasebetiyle 15-17/04 2011 tarihlerinde Ankara’da 

Kocatepe Camii Konferans Salonu’nda “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi” konulu 

sempozyum gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 Aile ve Dini Rehberlik Daire BaĢkanlığı Memuru Fatma DÖNMEZ tarafından 

12.05.2011 ve 16-17-18.05.2011 tarihlerinde sırasıyla Keçiören, Haymana, Pursaklar ve 

Bala’da din görevlilerine “Çocuk Ġhmal ve Ġstismarı” konulu eğitim verilmiĢtir. 

 

 Kurumumuz üst düzey yetkililerinin katıldığı Bilgilendirme ve Değerlendirme 

ÇalıĢtay’ı, 29-30/01/2011 tarihlerinde Ankara-Kızılcahamam ilçesinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 BaĢkanlığımızca taĢra teĢkilatında yürütülen hizmetlerde verimliliğin artırılması, metot 

ve ilke birliğinin sağlanması, merkez ve taĢra arasında iletiĢimin geliĢtirilmesi ve 2011 

yılında gerçekleĢtirilecek hizmetler konusunda bilgi alıĢ-veriĢinde bulunulması amacıyla 

24-25/03/2011 tarihlerinde Ankara’da “Ġl Müftüleri Semineri” düzenlenmiĢtir. 

 

 BaĢkanlığımızca, Kur'an kurslarında vatandaĢlarımıza yönelik uygulanmakta olan 

yaygın din eğitimi faaliyetlerinin çeĢitlendirilmesi amacıyla, 2010-2011 eğitim-öğretim 

yılında geliĢtirilen Kur'an kursları öğretim programları pilot olarak seçilen 8 ilde 

uygulamaya konulmuĢtur. Söz konusu uygulamanın 3. dönem sonu geri bildirimlerini 

almak üzere, 30-31 Mayıs 2011 tarihlerinde Yalova'da bir değerlendirme toplantısı 

yapılmıĢtır. 
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 04-06/01/ 2011 tarihlerinde, Ankara Eğitim Merkezi’nde ve Ġstanbul Fatih Camii 

Kur’an Kursu’nda yapılan I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı’na; 192 si bay, 157 si bayan 

olmak üzere toplam 349 kiĢi katılmıĢ, bunlardan (56 sı erkek, 56 sı bayan) 112 kiĢi 

baĢarılı, 237 kiĢi ise baĢarısız olmuĢtur. 

 

 05-08/04/2011 tarihlerinde Ankara Eğitim Merkezi’nde ve Ġstanbul-Fatih ilçesi Fatih 

Camii Kur’an Kursu’nda yapılan II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı’na, 247 si erkek, 234 ü 

bayan olmak üzere toplam 481 kiĢi katılmıĢ, bunlardan (88 i erkek, 91 i bayan) 179 kiĢi 

baĢarılı, 302 kiĢi ise baĢarısız olmuĢtur. 

 

 BaĢkanlığımızca, 26/06/2011 tarihinde Konya Ereğli Ġlçe Müftülüğünde Erkekler 

Yüzünden Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma YarıĢması Türkiye Finali yapılmıĢtır. 

 

 BaĢkanlığımızca, 26/06/2011 tarihinde Konya Ereğli Ġlçe Müftülüğünde Bayanlar 

Yüzünden Kur’ân-ı Kerim-i Güzel Okuma YarıĢması Türkiye Finali yapılmıĢtır. 

 

 Camilerde Kur'an öğretimi kurslarının planlandığı gibi amacına uygun gerçekleĢtirilip, 

verimli ve etkin bir Ģekilde yürütülmesi için öğretici olarak görevlendirilecek personel, 

hizmet öncesinde kurslarda uygulanan program, ders materyali, öğretim teknikleri vb. 

hususlar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla BaĢkanlığımız eğitim merkezlerinde hizmet 

içi eğitim kursuna alınmıĢlardır. 

 

 BaĢkanlığımızca, Arapça öğretimi programı ve ihtisas eğitimi programlarını 

uygulayan eğitim merkezi müdürleri ve eğitim görevlileri ile bilgi alıĢ veriĢinde 

bulunmak üzere, 07-09/05/2011 tarihleri arasında Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezinde 

seminer düzenlenmiĢtir. 

 

 BaĢkanlık Merkez TeĢkilatı personelinin, Türkçeyi iyi kullanması, resmi yazıĢmaların 

daha sistemli yapılması, zaman ve kâğıt israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin 

arttırılması amacıyla, her birimden katılan personel için hizmet içi eğitim semineri 

düzenlenmiĢtir. 

 

 2011 yılı hac organizasyonuyla ilgili yapılacak düzenlemeler konusunda Suudi 

Arabistan Krallığı Hac Bakanlığı yetkilileriyle görüĢmelerde bulunmak üzere, Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, BaĢkan Yardımcısı Dr. Ekrem KELEġ ile 

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergün YÜCEL’den oluĢan heyet 26/02-

08/03/2011 tarihleri arasında anılan ülkeye gitmiĢlerdir. 

 

 2011 yılı hac ön ve kesin kayıt kriterleri, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nca 

belirlenmiĢ ve buna göre hazırlanan talimat ilgili birimlere gönderilmiĢtir. 

 

 2011 yılı umre kayıt kriterleriyle ilgili talimat hazırlanarak ilgili birimlere 

gönderilmiĢtir. 
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 BaĢkanlığımız umre organizasyonlarına katılan vatandaĢlarımızın Suudi 

Arabistan’daki iskân, ulaĢım ve diğer hizmetlerini yürütmek üzere Al Massa ve Misafir 

Al Düveli Ģirketleri ile sözleĢme yapılmıĢtır.                                                                                

 

 2010 yılı hac organizasyonu değerlendirme toplantısı 22/02/2011 tarihinde yapılmıĢtır. 

 

 2010 yılı hac ve umre organizasyonları ile ilgili olarak verilen raporlar ile 

vatandaĢlarımızdan gelen talep ve öneriler 22/02/2011 tarihinde değerlendirilmiĢtir. 

 

 Ġl hac bürolarında sorumlu olarak görev yapan ve kayıtları bizzat bilgisayara giren 

personelin katılımıyla, 18-20/04/2011 tarihleri arasında Bolu’da bilgilendirme toplantısı 

yapılmıĢtır. 

 

 Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 10/01/2011 tarihinde toplanarak umre 

takvimini 19/02/2011-06/09/2011, 11/05/2011 tarihinde de toplanarak 2011 yılı hac 

takvimini 29/09/2011-11/12/2011tarihleri arası olarak belirlenmiĢtir. 

 

 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 6002 Sayılı Kanun gereği, yeniden tanzim edilen “Hac ve 

Umre Seyahatleri ile Ġlgili ĠĢlerin Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı’nca Yürütülmesine Dair 

Kararname” taslağı Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının görüĢü alınarak SayıĢtay 

BaĢkanlığına gönderilmiĢtir. 

 

  BaĢkanlığımızca toplumu din konusunda aydınlatma çerçevesinde; 2011 Yılı Kutlu 

Doğum Haftası etkinliklerinde ücretsiz olarak dağıtılmak üzere müftülük, okul, cezaevi ve 

derneklere “Ahlakımı Öğreniyorum” adlı eserden 1.000.000 adet, muhtelif eserlerden de 

11.000 adet gönderilmiĢtir. 

 

 Kutlu Doğum Haftası Sinevizyonu, yaptırılmıĢ olup, il ve ilçe müftülüklerine dağıtımı 

yapılmıĢtır. 

 

 Diyanet Ġlmi Dergi’nin 47/1 sayısının basımı yapılmıĢtır. 

 

 Diyanet Aylık Dergi’nin Ocak/241., ġubat/242., Mart/243., Nisan/244., Mayıs/245., 

Haziran/246. sayılarının basımı yapılmıĢtır. 

 

 Diyanet Çocuk Dergisi’nin Ocak/366., ġubat/367., Mart/368., Nisan/369., Mayıs/370., 

Haziran/371. sayılarının basımı yapılmıĢtır. 

 

 Diyanet Avrupa Aylık Dergi’nin Ocak/141., ġubat/142., Mart/143., Nisan/144., 

Mayıs/145., Haziran/146. sayılarının basımı yapılmıĢtır. 
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 BaĢkanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ġslam Konferansı TeĢkilatı’na (ĠKT) bağlı 

ve Kuveyt’te kâin Vakıflar Genel Sekreterliği ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde kâin 

Ġslam Kalkınma Bankası iĢbirliği ile düzenlenen “V. Vakıfların Fıkhi Sorunları 

Sempozyumu” 13–15 Mayıs 2011 tarihleri arasında Ġstanbul’da gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 2010-2011 eğitim öğretim yılında yüksek lisans yapmak üzere 1, Kur’an kurslarında 

eğitim almak üzere 3 soydaĢ öğrenci Yunanistan’dan ülkemize getirilmiĢlerdir. 

 

 Rusya Federasyonu’nda görev yapan 18 mahalli din görevlisi, 11 Nisan – 13 Mayıs 

2011 tarihleri arasında; Gürcistan’da görev yapan 15 mahalli din görevlisi, 04 Nisan – 04 

Mayıs 2011 tarihleri arasında; Abaza Sohum Merkez Camii imam-hatibi, 18 Nisan – 17 

Haziran 2011 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezinde hizmetiçi 

eğitim kurslarına alınmak üzere ülkemize getirilmiĢlerdir. 

 

 Pakistan’da yaĢayan dindaĢlarımızın dini yayın ihtiyacını karĢılamak maksadıyla 

anılan ülkenin Dera Ġsmail Khan Ģehrinde ücretsiz dağıtılmak üzere 2000 adet Kur’an’ı 

Kerim gönderilmiĢtir. 

 

  Diyanet ĠĢleri BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ’in de katıldığı Avrupa'da yaĢayan 

vatandaĢlarımıza yönelik din hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması 

maksadıyla 03-05/06/2011 tarihlerinde Kızılcahamam'da bir toplantı düzenlenmiĢtir. 

 

 20/04/2011 tarihinde yapılan Kurum Ġdarî Kurul Kararları, sendikalara, merkez 

birimlerine, il müftülüklerine ve eğitim merkezi müdürlüklerine gönderilmiĢtir. 

 

 BaĢkanlığımız personel sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre 

dağılımlarına iliĢkin tutanaklar, 26/05/2011 tarihinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına gönderilmiĢtir. 

 

 Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan yan ödeme kararnamesine göre; merkez ve taĢra 

teĢkilatında çalıĢan bütün personelin iĢ güçlüğü, iĢ riski temininde güçlük ve malî 

sorumluluk zamları ile özel hizmet ve diğer tazminatlara ait cetveller düzenlenerek 

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına vize ettirilmiĢ olup; il müftülüğü, ilçe müftülüğü ve 

eğitim merkezi müdürlüklerine e-mail yoluyla dağıtımı yapılmıĢtır. 

 

 BaĢkanlığımız sivil savunma servislerinde görevli personele eğitim semineri 

düzenlenmiĢtir. 

 

 BaĢkanlığımız merkez teĢkilatında görev yapan tüm personele ilk yardım konusunda 

eğitim semineri düzenlenmiĢtir. 
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 BaĢkanlığımız merkez teĢkilatında bulunan tüm personel ile temizlik firması 

görevlilerine yangınlara karĢı önleme, söndürme ve kurtarma konularında eğitim 

verilmiĢtir. 

 

 Afetlerden korunma ve zarar azaltma bilincinin oluĢturulması için Yozgat ilinde 16 

Mayıs 2011 tarihinde Ġl Müftülüğü Konferans Salonunda Eğitici Eğitimi toplantısı 

yapılmıĢtır. 

 

 BaĢkanlığımız, il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerinde bulunan 

resmî araçlara ait bakım-onarım ve yakıt giderleri Maliye Bakanlığına bildirilmiĢtir. 

 

 TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Yönetmeliği’nin 7/h ve TeftiĢ Kurulu Tüzüğü’nün 6/h 

maddeleri gereğince Kurulun 2010 yılı çalıĢma ve genel durumu hakkında bir rapor 

hazırlanarak, BaĢkanlık Makamı’na sunulmuĢtur. 

 

 2010 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu hazırlanarak, Maliye Bakanlığına ve SayıĢtay 

BaĢkanlığına gönderilmiĢ, ayrıca BaĢkanlığımız Web Sitesinde yayımlanmıĢtır. 

 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Stratejik Planı’nın, 2012-2016 yıllarını kapsayacak Ģekilde 

yenilenmesi çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 

 

 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Karar 

gereğince; 2011 Yılı Yatırım Programının ilgili sektörlerinde yer alan yatırım projelerine 

ait ödenekler, sektörlere göre tasnif edilip detaylandırılmıĢ ve Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığına bilgi verilmiĢtir. 

 

 Bütçe Kanunu geğreğince ödeneklerin üçer aylık dönemler itibariyle, Maliye 

Bakanlığınca serbest bırakılacak limitler dahilinde kullanılabilmesi için, 2011 Yılı 

Ayrıntılı Harcama Programı e-bütçe sisteminden giriĢ yapılarak Maliye Bakanlığına vize 

ettirilmiĢ ve vizeli Ayrıntılı Harcama Programı BaĢkanlık merkez teĢkilatı harcama 

birimlerine gönderilmiĢtir. 

 

 Birimlerin teklifleri doğrultusunda bütçe tekliflerinin hazırlanması amacıyla 2012 Yılı 

kesin, 2013 ve 2014 yılları tahmini bütçe teklifleri alınması iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince 2010 Yılı Kesinhesabı 

hazırlanmıĢtır. 

 

 2010 Yılı Ġstatistik Kitabı hazırlanarak BaĢkanlığımız merkez birimleri ile taĢra ve 

yurt dıĢı teĢkilatlarına dağıtımı yapılmıĢtır. 
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 Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, KuruluĢ, Sandık vb. TeĢekküllere Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı Bütçesinden Yardım Yapılması Hakkında Yönerge, 03/06/2011 tarih ve 47 

sayılı onay ile yayınlanmıĢtır. 

 

 Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan müracaatların yıllık istatistiği çıkartılarak 

BaĢbakanlık Bilgi Edinme Üst Kurulu’na gönderilmiĢtir 

 

  2010 yılında basın mensupları tarafından Makam’a yazılı olarak yöneltilen soruların 

konularına göre istatistiği çıkarılmıĢtır. 

 

 2010 yılında yazılı basında çıkan haber ve yazı kupürleri, yayın organları ve 

konularına göre tasnif edilerek bilgisayar ortamında arĢivlenmiĢtir. 

 

III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE 

HEDEFLER 

 

BÜTÇE GĠDERLERĠ 

 

BaĢkanlığımız 2011 Yılı Bütçesinin 03.2 (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları), 

03.3 (Yolluklar), 03.4 (Görev Giderleri ), 03.5 (Hizmet Alımları), 03.7 (Menkul Mal, 

Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri) ve 03.8 (Gayrimenkul Mal Bakım ve 

Onarım Giderleri) ekonomik kodlarına ihtiyaç duyulmasına ve teklif edilmesine rağmen 

kısıtlı bütçe imkânları nedeniyle yeterli ödenek konulamamıĢtır. Özellikle 03.4 ekonomik 

kodunda yıl sonu itibari ile baĢlangıç ödeneğine göre aĢırı bir gerçekleĢme 

beklenmektedir. 

Sermaye giderlerinde ise inĢaat sezonunun yılın ikinci yarısında açılması ve ihale 

aĢamalarının neticeye bağlanması ile birlikte bir canlanma baĢlayacağı ve baĢlangıç 

ödeneğinin tamamının harcanacağı öngörülmektedir. 

 

IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER 

 

 Güncel dinî meselelere dair seçilecek 25 konuda, alan uzmanlarına araĢtırmaya dayalı 

özgün metinler hazırlattırılarak Güncel Dinî Meseleler Serisi adı altında yayınlanacaktır. 

 

 e-Dinî Bilgi Sistemi’nin taĢra teĢkilatına tanıtılması ve teĢkilatımızın bu sistemden 

yararlanmasının sağlanması amacıyla bölgesel toplantılar yapılacaktır. 

 

 IV. Güncel Dinî Meseleler ĠstiĢare Toplantısı düzenlenecektir. 

 

 ÇağdaĢ Ġnanç Problemleri, Medya, Din ve Din Dili ve Dinî Söylem Analizi, BaĢkanlık 

Hizmetleri ve Ġlmî Toplantılarla Ġlgili Usul ve Esasların Belirlenmesi konularında 

çalıĢtaylar düzenlenecektir. 
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 Hazırlanan Astronomik Gözlem Projesi uygulanacaktır. 

 

 Evlilik Rehberi adlı bir kitap hazırlanacaktır. 

 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Ġlmî Toplantılar Yönetmeliği hazırlanacaktır. 

 

 VatandaĢlarımız tarafından e-posta, mektup ve faks yoluyla sorulan dinî sorular 

cevaplandırılarak aynı yolla vatandaĢlarımıza ulaĢtırılacaktır. 

 

 Telefonla iletilen dinî sorular, kurulan çağrı merkezi sistemi aracılığıyla 

cevaplandırılacaktır. 

 

 Merkez birimleri tarafından incelenmek üzere Din iĢleri Yüksek Kurulu’na gönderilen 

kitap, makale, yazı, ders notları ve hutbe metinleri gibi eserler incelenecektir. 

 

 Kur’an-ı Kerim yazan hattatların biyoğrafileri oluĢturularak yayına hazır hale 

getirilecek ve yazılan Kur’an-ı Kerim veya hat örneklerinin elde edilebilenleri 

arĢivlenecektir.  

 

 Bilgisayar ortamında Resm-i Osmani hat tarzında Kur’an-ı Kerim hazırlanarak basıma 

hazır hale getirilecektir. 

 

 Mushafları Ġnceleme ve Kıraat Kurulu’na intikal ettirilen Mushaf-ı ġerif, kaset, CD, 

VCD ve benzerlerinin metinleri ile okunuĢları incelenerek hatasız olmaları sağlanacak, 

mühürlenecek ve ilgililerin müracaatları halinde ithal ve ihraçları hakkında görüĢ 

bildirilecektir. 

 

 Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması 

konulu proje çalıĢmasına devam edilecektir. 

 

 Din Hizmetleri GeliĢim Projesi’nin pilot uygulamasına devam edilecektir. 

 

 Ġç Anadolu Bölgesinde bulunan 12 ildeki din görevlilerine Kadına KarĢı ġiddetin 

Önlenmesi konusunda seminer verilecektir. 

 

 Vaaz Hizmetleri ve Vaizlerin Sorunları konulu bir değerlendirme ve istiĢare toplantısı 

yapılacaktır. 

 

 Cenaze Hizmetleri Rehberi’nin güncellenmesi, geliĢtirilmesi ve BaĢkanlığımız Web 

Sitesi’ne yüklenmesi çalıĢmaları yapılacaktır. 

 

 Kurban Hizmetlerinin Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca Yürütülmesine Dair Bakanlar 

Kurulu Kararı ve Yönetmelik’te değiĢiklikler yapılacaktır. 
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 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Afet Yönergesi güncellenerek yönetmeliğe 

dönüĢtürülecektir. 

 

 Aile ĠrĢat ve Rehberlik Bürolarında görev yapan personele yönelik, alanında uzman 

akademisyenlerin ve diğer kurumlardan gelen uzmanların katılacağı bir çalıĢtay 

yapılacaktır. 

 

 Ġl ve ilçe müftülüklerinde görevli vaizlerle, din hizmetlerini daha etkili ve verimli bir 

Ģekilde yürütebilmek için, istiĢare toplantısı yapılacaktır. 

 

 Ġl ve ilçe müftülüklerinde görevli kadın vaiz ve din hizmetleri uzmanları ile tecrübe 

paylaĢımı toplantısı yapılacaktır. 

 

 Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama 

yönetmeliklerinde değiĢiklikler yapılacaktır. 

 

 Sekiz ilde müftülükler, din görevlileri ve diğer ilgili personel ile olağanüstü hallerden 

önce, esnasında ve sonrasında yapılacak çalıĢmalar konusunda bilgilendirme toplantıları 

yapılacaktır. 

 

 Muhtelif yerlerde Fecir-ġafak ve Hilal Rasatı yapılacaktır. 

 

 2016-2025 yılları kamerî aybaĢlarının hesaplanması ve haritaların çizilmesi ile ilgili 

çalıĢmalar yapılacaktır. 

 

 Ġhtiyacı olan il ve ilçelere, vaaz ve irĢat hizmetinde bulunmak üzere Ramazan Ayında 

görevliler gönderilecektir. 

 

 Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri düzenlenecektir. 

 

 Ramazan Ayında yurt içinde ve yurt dıĢında vatandaĢlarımıza sunulan hizmetlerin 

belirlenmesi, Web Sitemize yüklenmesi, Sadaka-ı Fıtır miktarının tespit edilerek il 

müftülüklerine bildirilmesi ve ramazan hizmetleri ile ilgili çalıĢmalar yapılacaktır. 

 

 Diğer Ġslâm ülkeleriyle namaz vakitleri ve kamerî aybaĢlarının belirlenmesi  

konusunda diyalog halinde çalıĢmalar yapılacaktır. 

 

 Kıble tespiti yapılması konusunda il müftülüklerince belirlenecek personele yönelik, 

seminer düzenlenecektir. 

 

 Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerinde değerlendirilmek üzere eğitim materyalleri 

hazırlanacaktır. 
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 BaĢta Kur’an-ı Kerim hizmet içi eğitim kursları olmak üzere, mahallinde düzenlenen 

eğitim faaliyetlerine yönelik bölgesel değerlendirme çalıĢmaları yapılacaktır. 

 

 Kur’an kurslarında 2010 yılında uygulamaya konulan Hafızlık Eğitimi Programı ile 

ilgili değerlendirme toplantıları yapılarak, program geliĢtirme çalıĢmalarına devam 

edilecektir. 

 

 Camilerde Kur’an öğretiminin, yurt genelinde etkin ve verimli bir Ģekilde uygulanması 

sağlanacaktır. 

 

 Eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitim faaliyetlerinde, beklenti ve kurs sonu 

değerlendirme anketleri uygulanacak ve değerlendirilecektir. 

 

 Yurt dıĢından ülkemize eğitim için gelen mahallî din görevlilerine yönelik alternatif 

eğitim programları hazırlanacaktır. 

 

 Bölgelerde Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır. 

 

 Bayanlar Türkiye Hafızlık YarıĢması düzenlenecektir. 

 

 Erkek Öğrenciler Türkiye Hafızlık YarıĢması düzenlenecektir. 

 

 Yurt dıĢından gelen soydaĢ ve dindaĢ öğrenciler için, uygun görülen illerdeki Kur’an 

kurslarında eğitim faaliyeti düzenlenecektir. 

 

 BaĢkanlığımızca uygun görülen eğitim merkezlerinde, imam hatip ve müezzin 

kayyımlar için, Mevlidi Güzel Okuma konusunda hizmet içi eğitim kursu 

düzenlenecektir. 

 

 BaĢkanlığımızca uygun görülen eğitim merkezlerinde, imam hatip ve müezzin 

kayyımlar için, Ezanı Güzel Okuma kursu düzenlenecektir. 

 

 Din hizmetleri uzmanları ile aile rehberlik ve danıĢmanlık bürolarında görevli personel 

için, ĠletiĢim Teknikleri konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlenecektir. 

 

 Hacı adayları ve görevliler için eğitim seminerleri yapılacaktır. 

 

 En Sevgili adlı prestij eser, basıma hazır hale getirilecektir. 

 

 Konulu Hadis Projesi kapsamında hazırlanan eser, basıma hazır hale getirilecektir. 

 

 Esma-i Hüsna adlı prestij bir eser, basıma hazır hale getirilecektir. 
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 Riyâzü’s-Salihin adlı eser, basıma hazır hale getirilecektir. 

 

 Tecrid-i Sarih Terceme ve ġerhi adlı eser, orijinal haliyle yeniden basıma hazır hale 

getirilecektir. 

 

 Ġstanbul Müftülüğü ġer’iy-ye Sicilleri arĢivi ile bazı kütüphanelerde bulunan El 

Yazması eserlerin karĢılıklı olarak dijital ortamda değiĢtirilmesi yapılacaktır. 

 

 Diyanet Tanıtım BroĢürü basıma hazır hale getirilecektir. 

 

 Konulu Tefsir Projesi hazırlık çalıĢmalarına devam edilecektir. 

 

 Anadolu Ġslâm Kültürünün Gönül, HoĢgörü ve Manevî Mimarları adlı bir eser 

hazırlanacaktır. 

 

 El Yazması eserlerin katalogları hazırlanacaktır. 

 

 Sesli kitaplar hazırlanacaktır. 

 

 22 Bölümlük drama yapımları gerçekleĢtirilecektir. 

 

 Nağmeden Gönüle 2  adlı CD hazırlanacaktır. 

 

 Çocuk Ġlahileri CD’si hazırlanacaktır. 

 

 Cami Dersleri kitap serisi hazırlattırılacaktır. 

 

 Kur’an’ı Anlamak adı altında bir eser hazırlattırılacaktır. 

 

 Ġlmî Dergi Kur’an özel sayısı basıma hazır hale getirilecektir. 

 

 Bilgisayar hatlı Kur’an-ı Kerim hazırlattırılması veya satın alınması sağlanacaktır. 

 

 2012 Yılı Diyanet duvar ve masa takvimleri ve yurt dıĢına yönelik 2012 Yılı Diyanet 

Takvimi basıma hazırlanacaktır. 

 

 Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Müslüman toplulukları ile yurt dıĢında yaĢayan 

soydaĢlarımız için, farklı dil ve lehçelerde eserler hazırlattırılacaktır. 

 

 Yurt içinde ve yurt dıĢında vatandaĢlarımıza yönelik ücretsiz basılı, sesli ve görüntülü 

yayın dağıtımı yapılacaktır. 
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 Diyanet Ġlmî Dergi, Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Çocuk Dergisi ve Diyanet Avrupa 

Aylık Dergi basıma hazırlanacaktır. 

 

 Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma Faaliyetleri Projesi çerçevesinde, eğitici 

film yapımı için dinî, millî ve ahlâki konularda belgesel, drama ve çizgi film 

yaptırılacaktır. 

 

 Türkiye’de dinler arası iliĢkiler konusunda Hatay örneği (din adamları) örnekleminde 

alan çalıĢması yapılacaktır. 

 

 Ġslâm ülkeleri ve Müslüman topluluklarında dinler arası iliĢkiler araĢtırması 

yapılacaktır. 

 

 Afrika Dinî Liderler Toplantısı’nın 2. si yapılacaktır. 

 

 Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Kampanyası çerçevesinde gelen talepler 

değerlendirilecek ve ilgili ülkelerde kestirilerek ihtiyaç sahibi soydaĢ ve dindaĢlarımıza 

dağıtımı sağlanacaktır. 

 

 Yurt dıĢında görev yapan din hizmetleri müĢavir, ataĢe ve ataĢe yardımcılarının, dinî 

ve millî muhtevalı konferanslar vermeleri sağlanacaktır. 

 

 Avrasya Ġslâm ġûrası ve Balkan Ülkeleri Dinî Ġdare BaĢkanları Toplantısı yapılacaktır. 

 

 Ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde ve imam-hatip liselerinde okutulmak üzere Afrika 

ile Asya ve Ortadoğu ülkelerinden öğrenci getirilecektir. 

 

 Avrupa ülkelerinden okutulmak üzere Uluslararası Ġlahiyat Projesi kapsamında lisans 

programlarına 100 civarında öğrenci getirilecektir. 

 

 BaĢkanlığımıza tahsisli 29104 ada 5 no’lu parsel üzerine yaptırılmakta olan eğitim, 

kültür ve sosyal tesis binaları ile ilgili çalıĢmalar yürütülecektir. 

 

 Müftülük hizmet binaları, camiler ve Kur’an kurslarında özürlülerin kullanabilecekleri 

mekanlarla ilgili bilgi ve fotoğraflarla örnek çalıĢma yapılacak, taĢra teĢkilatımıza gereği 

yapılmak üzere bildirilecek ve BaĢkanlığımız Web Sitesine yüklenecektir. 

 

 BaĢkanlık ve A grubu seyahat acentelerinin 2011 yılında gerçekleĢtirecekleri hac 

organizasyonlarının denetimi yapılacaktır. 

 

 BaĢkanlığın insan gücü planlaması ve personel istihdam politikaları ile ilgili 

değerlendirilmeler bağlamında, merkez personeli, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar ile 

müftülüklerdeki diğer görevlilerin iĢe alınma süreci konusunda denetim yapılacaktır. 
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 BaĢkanlığımıza tahsis edilen bütçenin, birimlere dağılımı ve sarfına dair iĢlemlerle 

ilgili denetim yapılacaktır. 

 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Stratejik Planı’nı yenileme çalıĢmaları tamamlanacaktır. 

 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı’nın altı aylık, yıllık ve dört yıllık eylem planları 

hazırlanacaktır. 

 

 TaĢra teĢkilatımızda büro hizmetlerinde çalıĢan personele Standart Dosya Planı konulu 

seminerler verilecektir.  

 

 BaĢkanlığımız merkez birimleri projelerinin oluĢturulması, değerlendirilmesi ve 

yönetilmesinde görevlendirilmek üzere, 15 kiĢilik bir gruba Proje Yönetimi konusunda 

eğitim hizmeti satın alınacaktır. 

 

 Dinî Bilgi Sistemi uygulaması eriĢime açılacaktır. 

 

 Personel Net Sistemi’ni merkez ve taĢraya yaygınlaĢtırma çalıĢmaları devam 

edecektir. 

 

 SGB Net Sistemi’ni taĢraya yaygınlaĢtırma çalıĢmaları devam edecektir. 

 

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 ile ilgili çalıĢmalar devam edecektir. 

 

 Log Yönetim Sistemi uygulama çalıĢmalarına devam edilecektir. 

 

 Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında Proje Ofisi’nin uygulama çalıĢmaları 

yürütülecektir. 

 

 Çocuk Sayfası içeriği animasyonlarla zenginleĢtirilecektir. 

 

 BaĢkanlık merkez birimleri için özel web sayfaları yapılacaktır. 

 

 Eğitim Portali Sistemi geliĢtirilecek, merkez ve taĢradan 5000 personele uzaktan 

bilgisayar okuryazarlığı eğitimi (e-eğitim) verilecektir. 

 

 Görme ve iĢitme engellilerin BaĢkanlığımız Web Sitesi’ne eriĢebilmelerine yönelik 

yürütülen çalıĢmalar devam edecektir. 

 

 BaĢkanlığımız Web Sitesi’nin portale dönüĢtürülmesi ile ilgili çalıĢmalara devam 

edilecektir. 
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 Diyanet Mobil Uygulaması’nın içerikleri zenginleĢtirilecektir. 

 

 Diyanet Web Sitesi’nin yabancı dillere çevrilmesi çalıĢmalarına devam edilecektir. 

 

 Yurt DıĢı Öğrenci Takip Sistemi yapılacaktır. 

 

 Sayısal yayıncılık çalıĢmaları yapılacaktır. 

 

 Doküman Yönetim Sistemi’ni taĢraya yaygınlaĢtırma çalıĢmaları devam edecektir. 

 

 TaĢınır ve taĢınmaz mallarla ilgili iĢ ve iĢlemler yürütülecektir. 

 

 Ön malî kontrol ile ilgili iĢ ve iĢlemler yürütülecektir. 

 

 TaĢra ve yurt dıĢı birimlerine web sitesi kurulumu konusunda teknik destek 

verilecektir. 

 

 BaĢkanlık merkezinde düzenlenen konferans ve seminerlerin web sitesi üzerinden 

yayınlanması sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 


