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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI  
2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM  

VE BEKLENTİLER RAPORU 
 

I. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

Bütçe Giderleri 

2009 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2008 yılı rakamları ile karşılaştırmalar, Ek-1 formata 
uygun olarak hazırlanmıştır. 

1. Personel Giderleri 

Başkanlığımızın 2009 yılı bütçesine bu fasıldan 1.955.485.000 TL ödenek konulmuş olup, bu 
ödeneğin 2009 Haziran ayı sonu itibari ile 999.471.608 TL’si harcanmıştır. Mevcut harcama 
trendinin devam edeceği varsayımı ile başlangıç ödeneğine göre bir sapma oluşmamıştır. 

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

Başkanlığımızın 2009 yılı bütçesine bu fasıldan 251.434.000 TL ödenek konulmuş olup, bu 
ödeneğin 2009 Haziran ayı sonu itibari ile 134.875.288 TL’si harcanmıştır. Mevcut harcama 
trendinin devam edeceği varsayımı ile başlangıç ödeneğinden bir sapma olmamıştır. 

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

Başkanlığımızın 2009 yılı bütçesine bu fasıldan 219.759.398 TL ödenek konulmuş olup, bu 
ödeneğin 2009 Haziran ayı sonu itibari ile 118.500.590 TL’si harcanmıştır. Mevcut harcama 
trendinin devam edeceği varsayımı ile başlangıç ödeneğinden bir sapma olmamıştır. 

4. Cari Transferler 

Başkanlığımızın 2009 yılı bütçesine bu fasıldan 1.947.000 TL ödenek konulmuş olup, bu 
ödeneğin 2009 Haziran ayı sonu itibari ile 588.501 TL’si harcanmıştır. Mevcut harcama 
trendinin devam edeceği varsayımı ile başlangıç ödeneğine göre bir sapma oluşmamıştır. 

5. Sermaye Giderleri 

Başkanlığımızın 2009 yılı bütçesine bu fasıldan 16.991.000 TL ödenek konulmuş olup, bu 
ödeneğin 2009 Haziran ayı sonu itibari ile 2.461.255 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. 

II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

• Din İşleri Yüksek Kurulu 07/01/2009 tarihinde toplanarak, Proje Havuzu Çalışma 
Esaslarını belirleyerek, Proje Havuzu Sistem Yöneticisi görevinin ARGED Komisyonu 
Başkanı’nın uhdesinde olmasını benimsemiştir. Söz konusu proje ile ilgili çalışmalara 
devam edilmektedir. 
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• Din İşleri Yüksek Kurulu 21/01/2009 tarihinde toplanarak, Kurul’a Stratejik Planlama’da 

kullanılabilecek bilgi ve belge sağlamak amacıyla, ARGED Merkezi’nde 
Dokümantasyon Merkezi Oluşturulmasına yönelik proje taslağını görüşerek kabul 
etmiştir. Dokümantasyon Merkezinin Oluşturulması ile ilgili çalışmalara devam 
edilmektedir.  

 
• 17 ilin ilçeleriyle birlikte genel teftişi yapılmış, bu denetimlere 54 Teftiş Kurulu üyesi 

katılmıştır. 

• Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 7/h ve Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün 6/h maddeleri gereğince, 
Kurul’un 2008 yılı çalışmaları, Başkanlığın genel durumu ve mevzuatın uygulanması 
konularında rapor hazırlanarak, Başkanlık Makamı’na sunulmuştur. 

 
• Kamu İç Denetim Raporlama  Standartlarına göre 2008 Yılı İç Denetim Faaliyet Raporu 

hazırlanarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu’na gönderilmiştir. 

• Başkanlığın yıllık faaliyetlerini gösteren bir arşiv meydana getirilmesi amacıyla, 
Başkanlığımız merkez birimlerinin 2008 Yılı Çalışma Programının Yıl Sonu Faaliyet 
Raporu hazırlanmıştır. 

 
• Başbakanlık Tarihçe Yönergesi gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı 2008 Yılı Tarihçesi 

hazırlanmıştır.  
 
• 2008 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak, Maliye Bakanlığına ve Sayıştay 

Başkanlığına gönderilmiş ayrıca Başkanlığımız Web Sitesinde yayımlanmıştır.  
 
• İl müftülüklerinin 2008 Yılı Çalışma Programının Yıl Sonu Faaliyet Raporu derlenerek 

değerlendirilmiştir. 
 
• İl müftülüklerinin 2009 Yılı Çalışma Programları derlenip değerlendirilmiştir. 
 
• Merkez birimlerinin 2009 Yılı Çalışma Programının I. dönem uygulaması izlenerek 

değerlendirilmiştir.  
 
• I., II. ve III. Din Şûraları ve Uluslar Arası Avrupa Birliği Şûrası Kararları ile ilgili I. 

altı aylık dönemde yapılan çalışmalar, birimlerden derlenerek Makam’a sunulmuştur.  
 
• 2009 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 

gereğince;  2009 Yılı Yatırım Programının ilgili sektörlerinde yer alan yatırım projelerine 
ait ödenekler, sektörlere göre tasnif edilip detaylandırılmış ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına vize ettirilmiştir. 

• Bütçe Kanunu gereğince ödeneklerin üçer aylık dönemler itibariyle, Maliye Bakanlığınca 
serbest bırakılacak limitler dahilinde kullanılabilmesi için, 2009 Yılı Ayrıntılı Harcama 
Programı e-Bütçe Sisteminden giriş yapılarak, Maliye Bakanlığına vize ettirilmiş ve 
vizeli Ayrıntılı Harcama Programı Başkanlık merkez teşkilatı harcama birimlerine 
gönderilmiştir. 
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• 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, 2008 Yılı Gider Kesin 
Hesap Cetveli ve Kesin Hesap İzahnamesi hazırlanmıştır. 

• 2008 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmiştir. 

• 20/04/2009-08/05/2009 tarihleri arasında, Denizli ili Merkez Yatılı Kur’an Kursu’nda, il 
müftülüklerinde Taşınır, Taşınmaz, Kayıt Kontrol Görevlileri ve Konsolide Görevlilerine 
yönelik olarak, 3 grup halinde birer hafta süreyle toplam 256 personele Taşınır-Taşınmaz 
eğitimi verilmiştir. 

• Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ve Programlarla ilgili, 
10-11/03/2009 tarihlerinde 2 gün süre ile Omdata Bilgisayar Yazılımı ve Elektrik San. 
Tic.Ltd.Şti. müşteri temsilcisi Gül ÇALIŞ tarafından, Başkanlığımız merkez birimlerinde 
çalışan ve program kullanacak olan 15 personele yönelik eğitim verilmiştir. 

• Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerde stratejik yönetim anlayış ve felsefesinin 
yerleştirilmesi amacıyla, 30 kişilik eğitici grup oluşturulması planlanmış, ancak eğitim 
için bütçe imkanlarının yetersizliği nedeniyle, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatından 
seçilen 15 personele, TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 
tarafından, 25-29/06/2009 tarihleri arasında Kocaeli-Gebze ilçesindeki tesislerinde 
Stratejik Yönetim ve Planlama konusunda eğitim verilmiştir.  

• Yeni hazırlanan personel programına, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı, İzin Takip 
ve Arşiv modülleri eklenmiştir. 

• Taşra teşkilatına ait verilerin web üzerinden alınması ve gönderilmesi ile ilgili program 
hazırlanmış olup, personel bilgilerinin web üzerinden alınmasına başlanmıştır. 

• Taşınmazlarla ilgili program hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır. 

• İstatistik programı yaptırılmıştır. 

• Başkanlık merkezinde görevli 500 personele, uzaktan eğitim kapsamında Microsoft 
Office 2007 ve Windows Vista kullanımı eğitimi verilmektedir. 

• Çalışan Memnuniyeti konusunda alanda uygulama yapılmış olup, analiz ve raporlama 
işlemlerine devam edilmektedir.  

• Etik İlkeler konusunda personelin bilgi seviyesinin tespiti amacıyla, alanda uygulama 
yapılmış olup, analiz ve raporlama işlemlerine devam edilmektedir. 

• Konferans ve panellere ait müftülüklerden gönderilen raporların değerlendirilmesi 
yapılarak, hazırlanan genel rapor ilgili kişi ve mercilere gönderilmiştir. 

 
• İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri ile ilgili 

müftülüklerden ve yurt dışı din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerinden gönderilen 
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raporların değerlendirilmesi yapılarak, genel rapor hazırlanmış ve ilgili yerlere 
gönderilmiştir. 

 
• 2010 Yılı Başkanlık Takvimleri için, 15 yurt içi ve 14 yurt dışı olmak üzere toplam 29 

bölge için namaz vakitleri ve diğer takvim bilgileri hazırlanmıştır. 
 
• Din Hizmetlerini Geliştirme Projesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. 

• Kurban Hizmetleri Rehberi’ni güncelleştirme çalışmalarına devam edilmektedir. 
 
• 06/01/2009 tarihinde Ankara Eğitim Merkezi’nde yapılan I. Dönem Hafızlık Tespit 

Sınavı’na 136’sı erkek 41’i bayan olmak üzere 177 kişi katılmış, bunlardan (50’si erkek, 
16’sı bayan) 66 kişi başarılı, 111 kişi ise başarısız olmuştur. 

07-08/04/2009 tarihinde Ankara Eğitim Merkezi’nde ve İstanbul-Fatih ilçesi Fatih Camii        
Kur’an Kursu’nda yapılan II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı’na, 166’sı erkek, 121’i 
bayan olmak üzere 287 kişi katılmış, bunlardan (49’u erkek, 46’sı bayan) 95 kişi başarılı, 
192 kişi ise başarısız olmuştur. 

• Bölgelerde yapılan Yüzünden Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında birinci 
seçilen 26 öğrenci arasında (13’ü erkek, 13’ü bayan) 16/06/2009 tarihinde Başkanlık 
merkezinde ön eleme yapılmıştır. Ön elemeye katılan öğrencilerden 14 kişi (7’si erkek 
7’si bayan) Yüzünden Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Türkiye Finali’ne katılmaya 
hak kazanmıştır. 

• Başkanlığımızca, 28/06/2009 tarihinde İstanbul-Ümraniye ilçesinde Atakent Kültür 
Merkezi’nde Erkekler Yüzünden Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye 
Finali düzenlenmiştir. 

• Başkanlığımız merkez teşkilatı personelinin yürüttüğü hizmetlerde etkinlik ve 
verimliliğinin artırılması, doğru iletişim yöntemlerini etkin kullanma becerilerinin 
geliştirilmesi amacıyla, Bilge Danışmanlık’tan Uzman Derya KAYA tarafından 
22/01/2009 tarihinde Başkanlık merkezinde, Etkili İletişim konulu seminer verilmiştir. 
Söz konusu seminere, uzman ve üzeri toplam 154 personel katılmıştır. 

• Başkanlığımız merkez teşkilatı personelinin yürüttüğü hizmetlerde etkinlik ve 
verimliliğinin artırılması amacıyla, Argestar Danışmanlık’tan Yönetim Danışmanı ve 
Eğitmeni Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından 12/02/2009 tarihinde Başkanlık merkezinde, 
Modern Yönetim Teknikleri konulu seminer verilmiştir. Söz konusu seminere, her 
unvandan 307 personel katılmıştır. 

• 2009 yılı içerisinde il ve ilçe müftülüklerince düzenlenecek olan yaz Kur’an kurslarının, 
beklenen hedefler doğrultusunda etkinlik ve verimliliğinin artırılması amacıyla,              
05-11/04/2009 tarihleri arasında Antalya H. Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi’nde eğitim 
merkezleri idareci ve öğretmenlerine, yaz Kur’an kurslarında uygulanan program, ders 
materyali, öğretim teknikleri vb. hususların yanı sıra Eğiticilerin Eğitimi paket eğitiminin 
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uygulandığı hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. Söz konusu seminere, eğitim 
merkezi idareci ve öğretmenlerinden 92 kişi katılmıştır. 

• Vaizler hizmet içi eğitim kursunda takip edilecek eğitim programının, bilimsel program 
geliştirme ölçütlerine göre yeniden ele alınıp geliştirilmesi amacıyla komisyon 
kurulmuştur. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M.Şevki AYDIN’ın başkanlığında oluşturulan 
komisyon, 27/01/2009 tarihinde Başkanlık merkezinde toplanarak çalışmalarına 
başlamıştır. 

• Başkanlığımız ihtisas kurslarının hazırlık bölümünde takip edilmek üzere, yeni bir 
programın hazırlanarak uygulamaya konulduğundan bu yeni programla ilgili eğitim 
sürecinde ortaya çıkan veya çıkması muhtemel aksaklıkları tespit edecek, bunların 
giderilmesi hususunda rehberlik yapacak ve önerileriyle programın geliştirilmesine 
katkıda bulunacak Program Takip Komisyonu kurulmuştur. 

Söz konusu komisyon, 2008 yılı içerisinde beş ihtisas eğitim merkezini ziyaret etmiş, 
idareci, öğretmen ve kursiyerlerle görüşmelerde bulunmuş, görüşmeler rapor haline 
getirilerek, gerekli değişiklikler programa yansıtılmıştır. 2009 yılı içerisinde de programla 
ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bir çalışma yapılması uygun görülmüştür. Bu 
doğrultuda  Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Şevki AYDIN 04/02/2009 tarihinde İstanbul-
Pendik Haseki Eğitim Merkezinde, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Musa YILDIZ ile Doç. Dr. Nurettin CEVİZ ve Vaiz Mustafa KARA 30/01/2009 
tarihinde Konya Selçuk, 02/02/2009 tarihinde Erzurum Mehmet Nuri Yılmaz, 04/02/2009 
tarihinde de İstanbul Pendik Haseki eğitim merkezlerinde görevlendirilmişlerdir. 

• Taşra teşkilatında görev yapan din hizmetleri kısım şefleri için düzenlenecek hizmet içi 
eğitim kurslarında uygulanacak program, 06/02/2009 tarihinde tamamlanmıştır. 

• İzmir-Tire, Kastamonu, Samsun Aşıkkutlu, Şanlıurfa ve Van eğitim merkezlerinde; 344 

aday imam-hatip için 29/12/2008–06/02/2009 tarihleri arasında Hazırlayıcı Eğitim 

Kursu düzenlenmiştir.  

• Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Birali MÜMİN’e TV program yapımcılığı, Batı Trakya 

Gümülcine Müftülüğü personelinden 3 bay ve 2 bayan din görevlisine dergi yayıncılığı, 

irşat hizmetleri ve eğitim hizmetleri konularında Başkanlığımız merkezinde 16-

20/02/2009 tarihleri arasında seminer verilmiştir. 

• Kazakistan Cumhuriyeti Müslümanları Din İşleri Başkanlığında görevli 25 mahallî din 

görevlisi, Bolu Eğitim Merkezi’nde 08/01/2009–07/03/2009 tarihleri arasında kursa 

alınmıştır.  
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• İl müftülüklerince isimleri Başkanlığımıza bildirilen 44 erkek rehber Kur’an-ı Kerim 

öğreticisi için 20–26/03/2009 tarihleri arasında Kayseri Eğitim Merkezinde, 61 bayan 

rehber Kur’an-ı Kerim öğreticisi için de 20–26/03/2009 tarihleri arasında Tekirdağ Eğitim 

Merkezi’nde hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir. 

• Sözleşmeli olarak görev yapan 103 vaize için 07–22/03/2009 tarihleri arasında Antalya H. 

Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi’nde 2 grup halinde hizmet içi eğitim kursu 

düzenlenmiştir. 

• Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerin verimliliğinin artırılması, hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi, özellikle din hizmetlerinin vatandaşlarımızın kültürel özellikleri de dikkate 

alınarak yürütülmesi amacıyla, Samsun, Ordu ve Giresun illerinden müftülüklerin uygun 

gördüğü ilçe müftüleri, vaizler, Kur’an kursu öğreticileri ve imam-hatipler ile diğer 

personel için, 14–17/03/2009 tarihleri arasında Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezinde 

hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. Söz konusu seminere 117 personel katılmıştır. 

• Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerin verimliliğinin artırılması, kalitenin yükseltilmesi, 

problemlerin yerinde tespiti, merkez ile taşra arasında bilgi alış-verişinin sağlanması, 

dayanışmanın ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla, 12/03/2009 tarihinde Bolu’da her 

unvanda görev yapan 425 personelin katıldığı Bilgilendirme ve Değerlendirme 

Toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 

BARDAKOĞLU ve Dini Yayınlar Dairesi Başkanı Dr. Yüksel SALMAN iştirak 

etmişlerdir. 

• Başkanlığımızın, milli birlik ve beraberliğe dayalı hizmet sunma ve fırsat eşitliği temel 

ilkelerinden hareketle, engellilere hizmet verecek din görevlilerinin etkili hizmet 

verebilmeleri amacıyla, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim 

Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 

görüşülerek, ortak işbirliği çerçevesinde bir proje geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında, 

Başkanlığımızca 25-29/05/2009 tarihleri arasında Ankara’da 21, İzmir’de 20,                 

01-05/06/2009 tarihleri arasında Adana’da 22, Diyarbakır’da 20, 08-12/06/2009 tarihleri 

arasında Erzurum’da 20, Trabzon’da 20 olmak üzere, engellilere hizmet verecek toplam 

123 din görevlisine Eğitici Eğitimi semineri verilmiştir. 
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• 2008 yılı hac organizasyonu, 30/10/2008–06/01/2009 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. 

• 2009 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, 03-11/04/2009 tarihleri arasında 

Suudi Arabistan’a gitmişlerdir.  

• 2009 Yılı Umre Talimatı hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir.  

• 2009 Yılı Umre Takvimi, 20/02/2009 – 05/10/2009 tarihleri arası olarak tespit edilmiş ve 

Başkanlığımız umre organizasyonlarına katılan vatandaşlarımızın Suudi Arabistan’daki 

iskân, ulaşım ve diğer hizmetlerini yürütmek üzere, “Al Massa ve El-Caad” şirketleri ile 

sözleşme yapılmıştır. 

• 2008 yılı haccının değerlendirilmesi ve 2009 yılı hac düzenlemeleri ile ilgili fikir alış 

verişinde bulunulması maksadıyla, 09–10/03/2009 tarihlerinde Başkanlık merkezinde bir 

toplantı yapılmıştır. 

• 2008 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 girecek 

personelin katılımıyla, 04/04/2008 tarihinde Başkanlık merkezinde bir günlük 

bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

• Başkanlığımız 2008 yılı umre organizasyonunun kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak 

ve 2009 yılı umre çalışmaları ve planlamalarına esas olmak üzere, 17-26/01/2009 tarihleri 

arasında bölgelerde bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Ayrıca, 

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 30/04/2009 tarihinde toplanarak 2008 yılı hac 

organizasyonunun değerlendirmesini yapmıştır. 

• Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 05/02/2009 tarihinde toplanarak 2009 yılı umre 

takvimini 20/02/2009–05/10/2009, 30/04/2009 tarihinde toplanarak 2009 yılı hac 

takvimini   01/10/2009 – 30/12/2009 tarihleri arası olarak belirlemiştir. 
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• Diyanet İlmî Dergi'nin 44/4. ve 45/1. sayılarının basımı yapılmıştır. 

• Diyanet Aylık Dergi'nin Ocak/217., Şubat/218., Mart/219., Nisan/220., Mayıs/221. ve 
Haziran/222. sayılarının basımı yapılmıştır. 

• Diyanet Çocuk Dergisi'nin  Ocak/342., Şubat/343., Mart/344., Nisan/345., Mayıs/346. ve 
Haziran/347. sayılarının basımı yapılmıştır.  

• Diyanet Avrupa Aylık Dergi'nin Ocak/117., Şubat/118., Mart/119., Nisan/120., 
Mayıs/121. ve Haziran/122. sayılarının basımı yapılmıştır.  

• Kütüphane demirbaşına kaydı yapılan eserlerin yıllık sayımı yapılmıştır. 

• Kutlu Doğum Haftası ile ilgili olarak yaptırılan 10 dakikalık sinevizyondan 1300 adet 
DVD çoğaltılarak il ve ilçe Müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ile yurt dışı 
müşavirlik ve ataşeliklerine dağıtımı yapılmıştır. 

• Öğreniyorum adlı İnteraktif CD’den 100.000 adet çoğaltılarak, Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğünce Diyanet Çocuk Dergisi abonelerine 60.000 adet ücretsiz dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. 40.000 adedi ise il ve ilçe müftülükleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğünce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine dağıtılmıştır 

• Hatim Cüz’ü ile ilgili ihale yapılmış olup, basım çalışmalarına devam edilmektedir. 

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla çeşitli ülkelerde 
görevlendirilecek din görevlileri, Ankara Eğitim Merkezinde (Almanca 50 ve Fransızca 
36) ve Bursa Eğitim Merkezi’nde (Almanca 50, Hollandaca 40 ve Fransızca 16) 
05/01/2009-01/05/2009 tarihleri arasında düzenlenen yabancı dil ağırlıklı hizmet içi 
eğitim kursuna, 04/05/2009-19/06/2009 tarihleri arasında da 3’er haftalık meslekî ve 
kültürel alanda kursa alınmışlardır. 

• Halen ülkemizde eğitim ve öğretime devam eden Uluslararası İlahiyat Fakültesi 
öğrencileri için, daha önce planlanan eş zamanlı rehberlik projesi bağlamında                 
14-16/03/2009 tarihleri arasında Ankara’da toplantı yapılmıştır. 

 
• Fransa’da Lyon ve Strasbourg DİTİB’in Olağan Genel Kurul toplantılarına katılmak 

üzere, 13-16/02/2009 tarihleri arasında Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İzzet ER 
görevlendirilmiştir. 

 
• Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen 21. Yüksek İslam İşleri Konseyi Toplantısı’na 

Başkanlığımız adına katılmak üzere, 05-08/03/2009 tarihleri arasında Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin 
ERUL görevlendirilmişlerdir. 

 
• Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanı Naim TERNAVA başkanlığında Birliğin 

çeşitli kademelerinde çalışan 34 kişilik heyet, Başkanlığımızda 22–28/03/2009 tarihleri 
arasında seminere alınmışlardır. 
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• Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin çeşitli şehirlerinde görev yapan 10 
müftü ile 5 mahallî din görevlisi için 08/04/2009–12/05/2009 tarihleri arasında Bolu 
Eğitim Merkezi’nde, Batı Trakya Gümülcine Müftülüğünde görev yapan 12 bayan Kur’an 
kursu öğreticisi için de 12–24/04/2009 tarihleri arasında Tekirdağ Eğitim Merkezi’nde 
hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 

 
• Avrupa ülkelerinden (Uluslararası İlahiyat) okutulmak üzere 2009-2010 eğitim öğretim 

yılında ülkemize getirilmesi düşünülen öğrencilerin başvuruları alınmıştır. Müracaatta 
bulunan 200 kişiden, 100 kişinin mülakatla seçimi yapılacaktır. 

 
• Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelerdeki dinî 

liderler, müftü ve dinî idare başkanlarının katılımı ile 12-15/05/2009 tarihleri arasında 
İstanbul’da VII. Avrasya İslam Şûrası gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Şûraya, yurt 
dışından 74, yurt içinden 33 olmak üzere toplam 107 kişi katılmıştır. 

 
• Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü nezdinde görev yapan 38 mahallî din görevlisi 

için, Tekirdağ Eğitim Merkezi’nde 20/05/2009–20/06/2009 tarihleri arasında Tashih-i 
Huruf Kursu düzenlenmiştir. 

• Personelin terfilerini sağlamak amacıyla kadro iptal ve ihdası teklif edilmiştir.  

• 2008 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, 2009 yılı Nisan ayında 
yapılan Kurum İdarî Kurul Toplantısı’na sunulmuştur. 

• Kurum İdarî Kurulu’nun gündem maddelerinin belirlenmesi için 10/04/2009 tarihinde bir 
ön toplantı, 29/04/2009 tarihinde de Kurum İdarî Kurul son toplantısı yapılmıştır. 

• 29/04/2009 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. 

• İşyerlerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendika işyeri temsilcisinin 
seçimi tamamlanarak ilgili sendikalara bildirilmiştir. 

• Başkanlık Atama, Yer Değiştirme ve Sınav yönetmeliklerinin bazı maddelerinde yapılan 
değişiklikler, 29/04/2009 tarih ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

• Etik Davranış İlkeleri’nin personele duyurulması ve uygulanması amacıyla, panolara 
broşürler asılmış ve 28/05/2009 tarihinde Başkanlığımızda Etik İlkeler ile ilgili bir 
konferans düzenlenmiştir. Ayrıca, 24-26/06/2009, 1-3/07/2009 ve 12-14/08/2009 tarihleri 
arasında 3 grup için, etik eğitici eğitimi programı düzenlenmesi amacıyla planlama 
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yapılarak, il müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerine birer yazı gönderilmiş ve 
programa toplam 145 personel çağrılmıştır. 

• Valiliklerce yapılan cami gruplandırma çalışmaları sonuçlandırılarak, 04/05/2009 tarih ve 
557 sayılı Başkanlık Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. 

• Başkanlığımız merkez teşkilatı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ilâç 
temininde kolaylık sağlanması maksadıyla, 34 eczane ile sözleşme yapılmıştır. 

 
• 5018 sayılı kanun 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 düzenlenmiş Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına onaylattırılarak il 
müftülükleri, ilçe müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerine dağıtımı yapılmıştır. 

 
• 2008 yılında Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personeli ve bakmakla yükümlü 

oldukları aile fertlerinden, Baştabipliğe müracaat eden 14.019 hastadan, 11.884 hastanın 
muayene ve tedavileri yapılmış, 2.135 hasta ise çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. 
Baştabiplik laboratuarlarında 173 pansuman, 520 enjeksiyon, 832 tansiyon ölçümü, 
39.626 laboratuar tetkiki, 247 EKG çekimi ve 265 röntgen çekimi yapılmıştır. Ayrıca diş 
polikliniğine müracaat eden 442 hastadan 294’ünün diş tedavileri yapılmış, 148 hasta ise 
çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. 

  
• Merkez birimlerinde Arşiv, Ayıklama ve İmha komisyonlarında görevli personele, 

11/02/2009 tarihinde seminer verilmiştir. 

• Ankara il müftülüğü ve ilçe müftülükleri ile Ankara Eğitim Merkezi’nde Arşiv, Ayıklama 
ve İmha komisyonlarında görevli personele, 09/03/2009 tarihinde seminer verilmiştir 

• 17-20/03/2009 tarihleri arasında Adana, Osmaniye, 27-30/04/2009 tarihleri arasında 
İstanbul, 09/05/2009 tarihinde de Yalova il müftülüklerinde, Arşiv, Ayıklama ve İmha 
komisyonlarında görevli personele seminer verilmiştir. 

• Olağanüstü hallerde ve seferberlik zamanlarında irtibatın sağlanması için, Başkanlık 
merkez teşkilatı personelinin ikamet adresleri ile ev ve cep telefon numaraları 
güncelleştirilmiştir. 

• Başkanlığımız merkez teşkilatında görev yapan tüm personele, 08/04/2009 tarihinde ilk 
yardım konusunda eğitim semineri düzenlenmiştir. 

• Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan tüm personel ile temizlik görevlilerine, 
13/05/2009 tarihinde yangınlara karşı önleme, söndürme ve kurtarma konularında nazarî 
ve uygulamalı eğitim verilmiştir. 
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• Başkanlığımız merkez teşkilatındaki sivil savunma sServislerinde görevli personeli 
bilgilendirmek ve olağanüstü durumlara hazır hale getirmek amacıyla, 11/06/2009 
tarihinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. 

• Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, 20//02/2009 tarihinde Ankara-
Keçiören ilçesi Danişment Camii’nin açılışını yapmıştır. 

• Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU; Kutlu Doğum Haftası programı 
çerçevesinde, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesince 07/03/2009 tarihinde Sakarya’da 
düzenlenen, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed konulu uluslararası sempozyuma, 
Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) tarafından 07/03/2009 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen, Hz. Peygamber Devrinde Kadın konulu programa katılmıştır. 

• Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, Ankara-Sincan ilçesindeki Kadın 
Cezaevini 10/03/2009 tarihinde ziyaret ederek, mahkûmlara konferans vermiştir. 

• Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, 12/03/2009 tarihinde Bolu’da 
düzenlenen Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı’na katılmıştır. 

• Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, 13/03/2009 tarihinde Düzce’de 
konferans vermiş, müftülük hizmet binası, Hafız Hasan Kur’an Kursu ile 8 adet caminin 
açılışını yapmıştır. 

• Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, 14/04/2009 tarihinde Balıkesir’de 
düzenlenen Kutlu Doğum Haftası açılış programı ile bu etkinlikler çerçevesinde 
düzenlenen panel ve sempozyumlara katılmıştır. 

• Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, 15/04/2009 tarihinde Balıkesir-
Gönen ilçesi Müftülük Hizmet Binasının açılışını yapmıştır. 

• Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, 08/05/2009 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen Avrasya Ekonomik Zirvesi’ne katılmıştır. 

• Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan müracaatların yıllık istatistiği çıkarılarak, 
Başbakanlık Bilgi Edinme Üst Kurulu’na gönderilmiştir. 

 
• 2008 yılında basın mensupları tarafından Makam’a yazılı olarak yöneltilen soruların 

istatistiği çıkarılmıştır. 
 
• 2008 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 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 

Bütçe Giderleri 

Kısıtlı bütçe imkanları sebebiyle; 03,3 (Yolluklar) ve 03,4 (Görev Giderleri ) ekonomik 
kodlarındaki ödenekler yeterli olarak verilmemiştir. Çoğunlukla hak sahipleri, ödenek 
yokluğu nedeniyle bu konulardaki hak edişlerini mahkeme aracılığıyla tahsil yoluna gittiği 
için, bu kalemlerde yıl sonu itibari ile başlangıç ödeneğine göre aşırı bir gerçekleşme 
beklenmektedir. 

Sermaye Giderlerinde ise yılın ikinci yarısında inşaat sezonu açılması ve ihale aşamalarının 
neticeye bağlanması ile birlikte bir canlanma başlayacağı ve başlangıç ödeneğinin tamamının 
harcanacağı öngörülmektedir. 
 
IV. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

• Fetva, irşat ve aile bürolarında çalışanların ortak olarak kullanabilecekleri ve Kurul’la 
doğrudan bilgi alış-verişinde bulunabilecekleri bir database çalışması yapılacaktır. 

• IV. Din Şurâsı gerçekleştirilecektir. 

• Dünyadaki Din İşleri Yüksek Kurulu’na mümasil dinî-ilmî kurum ve kuruluşların hizmet 
ve faaliyet yöntemlerini yakından tanımak, diyalog tesis etmek ve araştırmalarda 
bulunmak üzere çalışmalar yapılacaktır. 

• Başkanlığımıza incelettirilmeden ülkemizde basım ve yayımı yapılan mühürsüz Kur’an-ı 
Kerim’lerin tespiti ile ilgili çalışma yapılacaktır. 

• Kayışzade Hafız Osman tarafından Resm-i Osmanî hat tarzında yazılan metin, bilgisayar 
ortamında orjinali bozulmadan,  sayfa tutar hale getirilerek basıma hazırlanacaktır. 

• Kur’an-ı Kerim yazan hattatlarımızın biyografileri oluşturularak, yayına hazır hale 
getirilecek, yazdıkları Kur’an-ı Kerim’ler veya hat örneklerinden elde edilebilenler 
arşivlenecektir. 

• Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca üretilen bilgiler hakkında bilim çevrelerinin 
görüşleri ve memnuniyeti konusunda anket yapılacaktır. 

• Sürekli Kurumsal Gelişim Çalışmaları kapsamında, Performans Yönetimi Sistemi 
oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır. 

• Sürekli Kurumsal Gelişim Çalışmaları kapsamında, Risk Yönetim Sistemi’nin kurulması 
için çalışmalar yapılacaktır. 

• Yürürlüğe konulacak Süreç Yönetimi çerçevesinde süreç iyileştirme çalışmaları 
yapılacaktır. 

• Bilgi Yönetimi Sistemi’nin ikinci aşama çalışmaları yapılacaktır. 
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• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması çalışmaları yapılacaktır. 

• Loglama Sistemi’nin kurulması çalışmaları yapılacaktır. 

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

• Başkanlığımız Web Sitesi ile ilgili yeni tasarım çalışmaları yapılacaktır. 

• Web Sitesinde 7-12 yaş çocuklara yönelik olarak çocuk portalı kurulması çalışmaları 
yapılacaktır. 

• Web Sitesine engellilerin de erişebilmesi sağlanacaktır. 

• Başkanlık merkezinde düzenlenen konferans ve seminerlerin web sitesi üzerinden canlı ve 
banttan (ondemand) olarak izlenmesi sağlanacaktır. 

• Stratejik Plan Uygulama Sonuçları Takibi Programı hazırlanacaktır. 

• Evrak Dokümantasyon Sistemi kurulması çalışmalarına devam edilecektir. 

• Başkanlığımız Web Sitesinin portale dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

• 2008 yılında başlatılan Cumhuriyetin İlk Müftüleri adlı albüm hazırlama çalışmalarına 
devam edilecektir. 

• 2008 yılında başlatılan Kurumsal Kimlik Yapılanması ve Yönetimi projesi 
tamamlanacak, bununla ilgili bir yönerge hazırlanacak, Kılavuz El Kitabı oluşturularak 
2000 adet bastırılıp merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarına gönderilecektir. 

• İç Kontrol Sistemi’nin kurulması ile ilgili başlatılan çalışmalara devam edilecektir. 

• Aile bürolarına müracaat edenlerle ilgili bir program hazırlanacaktır. 

• Merkez birimlerinin talepleri doğrultusunda, birimlere özel web sayfaları oluşturulacaktır. 

• Yayın basım süreçlerinin takibi ve dağıtımı ile ilgili  program hazırlanacaktır. 

• Vaiz, uzman, sayman, murakıp ve şef görevlerinde bulunan 300 personele Stratejik 
Yönetim ve Planlama eğitimi  verilecektir. 

• 45° enleminin kuzeyinde fecir ve şafak rasatlarının yapılması sağlanacaktır. 

• Ankara Büyükşehir ve ilçe  belediyelerinin kadın ve aileye hizmet veren birimlerinde, dinî 
ve sosyal konularda seminerler verilecektir. 

• Aile İrşat ve Rehberlik Büroları görevlilerinin okumaları gereken kitap listesi 
güncelleştirilecektir. 
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• Diyanet İşleri Başkanlığı Kadın Çalışmaları kitapçığının basımı ve dağıtımı 
sağlanacaktır. 

• Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ortak yürütülen Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde 
Din Görevlilerinin Desteğinin Sağlanması Projesi kapsamında, Ankara’da eğitici 
eğitimlerinin ve 2800 personelin eğitiminin yapılması sağlanacaktır. 

• Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Görevlileri için El Kitapçığı ile yaşlı, genç, çocuk ve 
engellilere yönelik dinî içerikli broşürler  hazırlanacaktır. 

• Türkiye’de Dinî Hayat Araştırması adıyla hazırlanan proje uygulamaya konulacaktır. 

• Cezaevlerinde yürütülen din hizmetlerinin ihtiyaç analizi ve cezaevlerinde görev yapan 
Başkanlık personelinin sorunlarının tespiti yapılacaktır. 

• Dinî İçerikli Cep Telefonları Programları (Kur’an-ı Kerim metin ve meâli, ilmihal, 
hadis, hac ve umre rehberi)  yaptırılacak ve ücretsiz olarak üyelik karşılığı web sitemizden 
indirilebilmesi sağlanacaktır. 

• Ülke genelinde beş pilot il seçilerek görme, işitme ve ortopedik özürlü vatandaşlara 
yönelik dinî mahiyetli konferans, panel ve eğitim seminerleri düzenlenecektir. 

• Din görevlilerinin katılacakları merasimlerde yapacakları konuşmalarda yararlanmaları için 
örnek metinler hazırlanacaktır. 

• Ramazan ayında sunulan din hizmetlerinin envanteri çıkarılacaktır. 

• Camilerde Din Hizmetleri Danışma Bürosu açılması için beş ilde pilot uygulama 
başlatılacaktır. 

• Camilerdeki panolarda bir hafta süreyle mealleri yazılacak kısa sûre, âyet ve dualarla 
toplumun bilgilendirilmesi projesi uygulamaya konulacaktır. 

• Cami kitaplıklarında bulunacak kitapların listesi hazırlanacaktır. 

• İlk defa ilçe müftülüğüne atanacaklar için, mevzuat bilgisi ve personel yönetimi ile ilgili 
hizmet içi eğitim kursu yapılacaktır. 

• Eğitim merkezlerine yeni atanan öğretmenler için, Öğretim Metotları konulu hizmet içi 
eğitim kursu yapılacaktır. 

• Başkanlık teşkilatında görevli aşçılar için, görev alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim kursu 
yapılacaktır. 

• Yaz Kur’an kursları eğitim faaliyetlerinde takip edilmek üzere, kur sistemine uygun olarak 
hazırlatılan ders kitapları değerlendirilerek geliştirilmesi sağlanacaktır. 
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• Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerinde değerlendirilmek üzere eğitim materyalleri 
hazırlanacaktır. 

• Hafızlık Eğitimi Programı, gelişen ve değişen eğitim şartlarına göre yeniden 
hazırlanacaktır. 

• 32 hafta süreli Kur’an kurslarında dönem esasına dayalı  öğretim programları oluşturulması 
çalışmalarına devam edilecektir. 

• 32 hafta süreli Kur’an kurslarında takip edilen ders kitapları ile işitsel ve görsel 
materyallerin değerlendirilerek geliştirilmesi sağlanacaktır. 

• Tashih-i Huruf kurslarında uygulanan hizmet içi eğitim programının geliştirilmesi 
çalışmalarına devam edilecektir. 

• Eğitim-öğretim hizmetlerini kapsayan Başkanlık yönetmelik ve yönergelerinin güncelleme 
çalışmalarına devam edilecektir. 

• Din Görevlilerine diksiyon, etkili konuşma, beden dilini kullanabilme konusunda Halk 
Eğitim Merkezlerinde kurs düzenlenmesini temin etmek üzere MEB ile protokol 
imzalanması çalışmaları yapılacaktır. 

•  Esma-i Hüsna adlı prestij eser hazırlanacaktır. 

• Şafi İlmihali adlı eser hazırlanıp basımı yapılacaktır. 

• Kütüphane demirbaşına kayıtlı olup da varakları birbirine yapışan el yazması eserlerin 
tamirleri yaptırılacaktır. 

• İnteraktif özellikli Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif CD ve DVD’ si hazırlanacaktır. 

• Çocuk İlahileri CD ve DVD’ si hazırlanacaktır. 

• Aşr-ı Şerifler CD ve DVD’ si hazırlanacaktır. 

• Mevlid-i Şerif CD ve DVD’ si hazırlanacaktır. 

• Yasin, Tebareke, Amme, Kısa Sureler ve Dualar CD ve DVD’ si hazırlanacaktır. 

• Çevre, sokak çocukları, kuşaklar arası çatışma, ailenin korunması gibi sosyal konularda 
drama türü filmler yaptırılacaktır. 

• IV. Dinî Yayınlar Kongresi yapılacaktır. 

• El yazması eserlerin katalogları hazırlanacaktır. 

• Kardeş Şehir Projesi uygulamasına devam edilecektir. 
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• Başkanlığımız personeline İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yurt içinde ve yurt 
dışında uzun süreli (9-12 ay) kurslar düzenlenecektir. 

• Türkiye Katolik Cemaati ile ilgili araştırma yapılacaktır. 

• Müftülük Gelişim Modeli oluşturulması ile ilgili başlatılan çalışmalara devam 
edilecektir. 

• İlçe müftüleri ile ortak bir çalışma (ÇALIŞTAY) başlatılacaktır. 

• Başkanlığımız hizmet binasına bitişik, mülkiyeti Hazineye ait ve Başkanlığımıza tahsisi 
yapılan arsalar üzerine yaptırılacak cami, eğitim, kültür ve sosyal tesis binaları ile ilgili 
projelerin hazırlanması, ruhsat alınması, yatırım programına alınması çalışmaları ve yapım 
ihaleleri ile ilgili başlatılan çalışmalara devam edilecektir. 


