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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 
 

 

I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  

 

BÜTÇE GİDERLERİ 

 

1-Personel Giderleri 

Başkanlığımızın 2013 yılı bütçesinin bu harcama tertibine 3.742.870.000,00 TL. ödenek 

konulmuş olup, 2013 Haziran sonu itibarıyla ödeneğin 1.977.750.044,00 TL.’si 

harcanmıştır. Mevcut harcama trendinin devam edeceği varsayımı ile başlangıç 

ödeneğine göre yüzde 2.8’lik bir sapma olmuştur. 

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

Başkanlığımızın 2013 yılı bütçesinin bu harcama tertibine 635.014.000,00 TL. ödenek 

konulmuş olup, 2013 Haziran sonu itibarıyla ödeneğin 346.439.416,00 TL.’si 

harcanmıştır. Mevcut harcama trendinin devam edeceği varsayımı ile başlangıç 

ödeneğine göre yüzde 4.55’lik bir sapma olmuştur. 

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

Başkanlığımızın 2013 yılı bütçesinin bu harcama tertibine 140.422.000,00 TL. ödenek 

konulmuş olup, 2013 Haziran sonu itibarıyla ödeneğin 54.501.364,00 TL.’si 

harcanmıştır. 

4-Cari Transferler 

Başkanlığımızın 2013 yılı bütçesinin bu harcama tertibine 22.343.000,00 TL. ödenek 

konulmuş olup, 2013 Haziran sonu itibarıyla ödeneğin 12.750.082,00 TL.’si 

harcanmıştır. Mevcut harcama trendinin devam edeceği varsayımı ile başlangıç 

ödeneğine göre yüzde 7.06’lık bir sapma olmuştur. 

5-Sermaye Giderleri 

Başkanlığımızın 2013 yılı bütçesinin bu harcama tertibine 64.000.000,00 TL. ödenek 

konulmuş olup, 2013 Haziran sonu itibarıyla ödeneğin 17.739.994,00 TL.’si 

harcanmıştır. 
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II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

 Vatandaşlarımızın telefon, e-posta, posta ve yüz yüze görüşme yoluyla yönelttiği dini 

soruları cevaplandırılmıştır. 

 Kameri ayların başlangıcı konusunda bir ilke birliğine varmak amacıyla 18-19 Şubat 

2013 tarihlerinde “Uluslararası Ru’yet-i Hilal Hazırlık Toplantısı” yapılmıştır. 

 14 Haziran 2013 tarihinde “Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği 

Kongresi” I. İlmi Komisyon Toplantısı yapılmıştır. 

 11-18 Ocak 2013 tarihleri arasında Bolu’da “Kurul Uzman Yardımcıları Temel Eğitim 

Semineri” yapılmıştır. 

 14 Mart 2013 tarihinde Ankara’da Dinde Aşırı ve Batınî Yorumlar Çalıştayı 

yapılmıştır. 

  6 Haziran 2013 tarihinde “İslam’ın Etnisite/Irk Olgusuna Yaklaşımı ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı” konulu çalıştay yapılmıştır. 

 IV. Din Şurası kitabının basımı yapılarak şura katılımcılarına, il müftülüklerine ve 

eğitim merkezlerine gönderilmiştir.  

 21-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Sistemi’nin 

işleyişi konusunda il müftülüklerinde görev yapan personeli bilgilendirmek üzere 

toplantılar yapılmıştır. 

 71 adet Kur'an-ı Kerim'in inceleme işlemleri tamamlanarak toplam 1.046.000 adet 

mühür yapılmıştır. 
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 Bilgisayar ortamında hazırlanan Kur'an-ı Kerim’in inceleme işlemleri tamamlanarak 

basımı için ilgili birime gönderilmiştir. 

 Kutlu doğum haftası münasebetiyle “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru” özel konu 

olarak belirlenmiş ve yurt içi ve yurt dışında çeşitli programlar düzenlenmiştir. 

 Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle 13 Nisan 2013 tarihinde Ankara Arena Spor 

Salonu’nda geniş kapsamlı ve yüksek katılımlı bir açılış programı gerçekleştirilmiştir. 

 19-21 Nisan 2013 tarihleri arasında Konya’da “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru 

Sempozyumu” düzenlenmiştir. 

 Hutbe hizmetlerini ülkemizin seçkin ilim adamları ve yazarlarıyla değerlendirmek, 

onların görüş ve önerilerini almak amacıyla 19 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da 30 

kişinin katılımıyla Hutbe Çalıştayı düzenlenmiştir. 

 Afetlerden korunma ve zarar azaltma bilincinin oluşturulması, olağanüstü hallerde din 

hizmetleri alanında yapılacak çalışmalar konusunda Kırıkkale ve Ağrı illerinde din 

görevlilerine yönelik eğitici eğitimi toplantıları yapılmıştır. 

 Başkanlığımız ile resmi ve özel televizyon kanalları işbirliğiyle Mevlit Kandili’nde 

14, Regaip Kandili’nde 9, Miraç Kandili’nde 12 ve Berat Kandili’nde 12 Kur’an-ı 

Kerim ve Mevlit Programı tertiplenmiş ve TV kanallarından canlı olarak 

yayınlanmıştır. 

 2013 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri arasında 

Hafızlık, Kur’an-ı Kerimi ve Ezanı Güzel Okuma ile Hutbe ve Şiir Yazma yarışmaları 

açılmıştır. 

 İstanbul Avrupa ve Anadolu yakaları ile Ankara metropol ilçeleri cami dernek 

başkanlarıyla istişare toplantıları yapılmıştır. 

 I. ve II. Cami Görevlileri Çalıştayı’nda örnek projesiyle dikkati çeken görevliler, 

yapılan bir program dâhilinde 130 ilçe müftülüğünün aylık mutat toplantılarında örnek 

projelerini sunmuşlardır. 

 Başimam-hatip, uzman imam-hatip ve başmüezzinlerle 20 Mayıs 2013 tarihinde 

Başkanlık merkezinde bir günlük “Baş ve Uzman Cami Görevlileri Çalıştayı” 

düzenlenmiştir. 

 Din görevlilerini Başkanlığımız hizmetleri ve güncel dini konular hususunda 

bilgilendirmek, din hizmetlerinde verimliliği artırmak, gönüllülüğü teşvik etmek ve 

karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Ankara İli Mamak İlçe Müftülüğü, 

Ardahan İl Müftülüğü ve Kars İl Müftülüğü’nün din görevlileriyle yaptığı aylık mutat 

toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 16 ilde Kur’an Ziyafeti programları düzenlenmiştir. 
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 Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde 30 Haziran 2013 

Pazar günü Amasya Fatih Camii’nde V. Türkiye Kadın Görevliler Hafızlık Final 

Yarışması gerçekleştirilmiştir. 

 Başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan protokol 

gereği kadınlara sosyal hizmet sunan kurum ve kuruluşlarda (konukevlerinde) görev 

alan personelimizin ihtiyaçlarını ve hizmet alıcılara yaklaşım tarzlarını belirlemek 

üzere 22 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da bir çalıştay yapılmıştır. 

 “Aile Okulu” projesi kapsamında din görevlileri ve eşlerine yönelik Denizli ve 

Kayseri'de "Sağlıklı Birey, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum" seminerleri düzenlenmiştir. 

 “Eşler Arası İletişimde Dinî Değerlerin Rolü” konulu halka açık panel, 15 Şubat 2013 

tarihinde Kayseri’de düzenlenmiştir.  

 Aile irşat ve rehberlik bürosunda görev yapan personele yönelik 12. Hizmet İçi Eğitim 

Semineri 18-23 Şubat 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.  

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe 

Konferans Salonunda ve Yenimahalle İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda “İslam ve 

Kadının Onuru” konulu panel düzenlenmiştir. 

 Aile Haftası etkinlikler kapsamında 16 ilde “Onurlu Aile, Huzurlu Toplum” konulu 

panel dizisi gerçekleştirilmiştir. 

 08- 15 Mart 2013 tarihleri arasında Mersin İli Anamur İlçesinde Başkanlığımız 

personeli ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinden bir öğretim görevlisinin de hazır 

bulunduğu gözlem ekibi tarafından Fecir-Şafak tespiti için gözlem çalışması 

yapılmıştır. 

 “Çanakkale Şehitlerini Anma Programı” kapsamında Çanakkale Gelibolu İlçesi Gazi 

Süleyman Paşa Camii’nde Çanakkale Şehitleri için mevlit programı düzenlenmiş, 250 

bin şehidimize 250 bin hatim okunarak duası yapılmıştır. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 

Ankara’da Türkiye Diyanet Vakfı Konferans salonunda “Yaşlılara Saygı Haftası” 

programı gerçekleştirilmiştir.  

 02 Nisan 2013 Salı günü Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonunda 

Başkanlığımız koordinesinde TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı 

İzleme Merkezi) ile birlikte Ankara’da görev yapan din görevlilerine “Uyuşturucu ve 

Uyuşturucuya Karşı Din Görevlisinin Etkin Mücadelesi” hakkında bilgilendirme 

toplantısı yapılmıştır. 

 Başkanlığımız merkez teşkilatında görevli sekreter ve şoförlerin yürütmekte oldukları 

görevler ile ilgili konularda yetiştirilmeleri, hizmet sunumunda yaşanan eksikliklerin 

giderilerek bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla hizmet içi eğitim semineri 

düzenlenmiştir. 
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 Başkanlığımızca, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında görev yapan Kur’an kursu 

öğreticileri için üç dönem halinde formasyon seminerleri düzenlenmiştir. 

 Eğitim merkezleri idareci ve eğitim görevlilerine yönelik 04-08/02/2013 tarihleri 

arasında Antalya’da bir seminer düzenlenmiştir. 

 Ankara, İstanbul ve bölgelerde yapılan hafızlık tespit sınavlarında 4583 kişi “Hafızlık 

Belgesi” almaya hak kazanmıştır. 

 2011 ve 2012 yılında Başkanlığımızca atamaları yapılan aday görevlilerin temel ve 

hazırlayıcı eğitimleri yapılmıştır. 

 Başkanlığımızca cami hizmetlerini yürüten personelin yüz yüze vaaz etme becerilerini 

geliştirmek, cami hizmetlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırmak amacıyla Din 

Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu düzenlenmiştir.  

 Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi, hizmette verimliliğin 

artırılması, metot ve ilke birliğinin sağlanması, teşkilat mensupları arasında iletişimin 

güçlendirilmesi ve gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda bilgi paylaşımında 

bulunulması amacıyla 11-14/02/2013 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da İl Müftüleri 

Semineri düzenlenmiştir. 

 Taşra teşkilatında görev yapan vaizlere iki dönem halinde hizmet içi eğitim kursu 

düzenlenmiştir. 

 Merkez ve taşra teşkilatı personelinden taşınır mal, mali işler ve İnsan Kaynakları 

Yönetim Sistemi (İKYS) işlerini yürüten personele yönelik Hizmet İçi Eğitim Kursu 

düzenlenmiştir. 

 Göreve yeni atanan murakıplar, rehber vaizler ve rehber öğreticiler için hizmet içi 

eğitim seminerleri düzenlenmiştir. 

 Eğitim merkezlerinde ve müftülüklerde Tashih-i Huruf kursları düzenlenmiştir. 

 Erkek öğrenciler arası Kur’an’ı Kerimi yüzünden okuma yarışması Türkiye finali 

09.06.2013 tarihinde Yozgat’ta, Kız öğrenciler arası Kur’an’ı Kerimi yüzünden okuma 

yarışması Türkiye finali 16.06.2013 tarihinde Muğla’da yapılmıştır. 

 Yaz Kur’an kurslarının başlaması sebebiyle Başkanlığımız konferans salonunda canlı 

yayın yoluyla uzaktan eğitim programı yapılmıştır. Söz konusu programa 78003 kişi 

katılmıştır. 

 Yaz Kur’an kurslarında kayıtlı olan öğrencilerimizin katılımıyla Ankara Kocatepe 

Camii’nde yaz Kur’an kursları açılış merasimi yapılmıştır. 

 2013 yılı hac ön kayıt ve kesin kayıt kriterleri hazırlanarak müftülükler, internet ve 

basın aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur. 



7 

 

 2013 yılında hacca gitmek isteyen vatandaşlarımızdan geçmiş yıllarda kayıt olanların 

kayıt yenilemeleri otomatik olarak Başkanlığımızca,  ilk müracaat edenlerin kayıtları 

ise 04-22 Şubat 2013 tarihleri arasında internet ve müftülükler aracılığı ile yapılmıştır. 

 Başkanlığımız organizasyonu ile 2013 yılında hacca gideceklerin ikamet edecekleri 

bina ve oteller kiralanmıştır. 

 2013 yılı hac organizasyonunda kafilelerde görev yapacak olan tecrübeli din 

görevlilerinin seminerleri 23-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya’da, bayan irşat 

görevlilerinin seminerleri 08-09 Mayıs 2013 tarihleri arasında Afyon’da yapılmıştır. 

Tecrübesiz din görevlileri ise 22-30 Mayıs 2013 tarihleri arasında umreye götürülerek 

tecrübe kazanmaları sağlanmıştır. 

 2013 yılı umre sezonunda umreye gidecek vatandaşlarımız için umre kriterleri 

belirlenerek müftülükler, internet ve basın aracılığı ile vatandaşlarımıza 

duyurulmuştur. 

 2013 yılı umre organizasyonunda görev yapacak kafile başkanları, din görevlileri, irşat 

görevlileri ile bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 

 2013 yılı hac organizasyonunda kesin kayıt için ön kayıt yaptıranlar arasından 28 Mart 

2013 tarihinde Başkanlık merkezinde kuralar çekilmiştir. 

 2013 yılı hac döneminde kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızın kayıtları 08– 

19 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. 

 Yurt içinde kütüphanelere, camilere, okullara, cezaevlerine ve derneklere, yurt dışında 

ise dernek ve camilere 15.757.528 adet eser ücretsiz olarak gönderilmiştir. 

 Kur’an Kursları’na devam eden öğrencilerin dini ve ahlaki konularda bilgilendirilmesi 

amacıyla hazırlanan Dinimizi Öğreniyoruz Serisi (I, II, III) adlı eserden 10.542.000 

adet, İnteraktif CD destekli Tecvidli Kur’ân-ı Kerim Elif-Bâ’sı adlı eserden 3.000.000 

adet, Hüseyin Kutlu Hatlı Kur’an-ı Kerim’den 500.000 adet basılarak ücretsiz 

dağıtılmak üzere bütün il ve ilçe müftülüklerimize gönderilmiştir. 

 Hz. Peygamber ve İnsan Onuru, Braille Kur'an-ı Kerim, Braille Çocuk Dergisi, Braille 

Temel Dini Bilgiler, Braille Çocuk Dergisi Görme Engelliler Kutlu Doğum Özel 

Sayısı, İnceleme ve Soruşturma Rehberi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı, Kırk 

Ayette Aile, Kırk Hadiste Aile, Kırk Hadiste Çocuk, Bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim, 

Alemlere Rahmet Hz. Muhammed, Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, Yaygın Din 

Eğitimi Sempozyumu I-II ve Hz. Peygamber ve İnsan Onuru (İngilizce) adlı eserlerin 

basımları tamamlanmıştır. 

 Yurtdışında soydaş ve dindaşlarımızın yaşadıkları ülkelere, ücretsiz dağıtılmak üzere 

çeşitli dini yayın ve Diyanet Takvimi gönderilmiştir. 

 Türk Cumhuriyetleri, İslam ülkeleri, Orta Asya ve Afrika Ülkeleri ile Balkanlardan 

ilahiyat fakültelerinde, imam-hatip liselerinde, Kur’an kurslarında eğitime alınmak ya 
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da yüksek lisans ve doktora yaptırılmak amacıyla ülkemize getirilecek öğrencilerin iş 

ve işlemleri yürütülmüştür. 

 Uluslararası İlahiyat Projesi çerçevesinde Ankara, Marmara, Konya Necmettin 

Erbakan, Bursa Uludağ ve Samsun 19 Mayıs Üniversitelerinin ilahiyat fakültelerine 

getirilen öğrencilerin iş ve işlemleri yürütülmüştür. 

 Rusya Federasyonuna bağlı Kabartay-Balkarya ve Stavropol cumhuriyetlerinden gelen 

42 mahalli din görevlisine Bursa ve Rize eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitim kursu 

düzenlenmiştir. 

 Almanya’daki dini ve sosyal hizmetlerin planlaması ve değerlendirilmesi çalıştayı 01-

04 Ocak 2013 tarihleri arasında Abant’ta yapılmıştır. 

 Dinlerarası ilişkiler çerçevesinde “İnternet Penceresinden Dünyadaki Dinsel, Sosyal 

Ve Kültürel Gelişmeler” adı altında haftalık olarak yerli ve yabancı sitelerden toplanan 

bilgiler ilgililere e-posta ile gönderilmiştir. 

 Avrasya ülkelerinde yaşayan soydaş ve akraba toplulukları gençlerinin tarihsel kökleri 

ve dini ve kültürel değerleri ile bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 1 ay süreli 

yaz kampı ve eğitim programı hazırlanmış olup, maddi destek sağlamak amacıyla 

projeye dönüştürülerek Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunulmuştur. 

 Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza din hizmeti sunmak üzere gönderilmesi 

planlanan personel için mesleki, kültürel ve yabancı dil kursları düzenlenmiştir. 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 179 din görevlisine “Dini Bilgiler ve Tashih-i 

Huruf”  kursu düzenlenmiştir. 

 17-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da Balkan Ülkeleri 

6. Dini İdare Başkanları Toplantısı düzenlenmiştir. 

 Başkanlığımız tarafından yurtdışında yürütülen faaliyetlerin bir değerlendirmesini 

yapmak ve ileriye yönelik çalışmalara ivme kazandırmak amacıyla yurtdışı 

teşkilatımızda görev yapan din hizmetleri müşavir, ataşe ve koordinatör din 

görevlilerinin katılımıyla, 10-13 Haziran 2013 tarihinde Sapanca’da Yurtdışı Din 

Hizmetleri İstişare Toplantısı düzenlenmiştir. 

 Başkanlığımız merkez teşkilatında; 2 daire başkanı, 1 başkanlık müşaviri, 1 özel 

kalem müdürü, 2 başkanlık vaizi, 5 müfettiş yardımcısı, 10 şoför, 3 eğitim uzmanı, 1 

din hizmetleri uzmanı, 1 şef, 17 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 aşçı, 2 din işleri 

yüksek kurulu uzmanı, 1 kütüphaneci, 1 tekniker, 1 sağlık teknikeri, 1 biyolog ve 15 

teknisyenin açıktan, nakil, sınav sonucu atamaları yapılmıştır. 

 Münhal bulunan 2 il müftülüğüne,  2 ilahiyat fakültesi öğretim üyesinin il müftüsü 

olarak görevlendirmesi yapılmıştır. 

 Taşra teşkilatında; 8 ilçe müftüsü, 65 vaiz, 16 eğitim görevlisi, 18 şube müdürü, 80 

murakıp, 3 eğitim uzmanı, 3 din hizmetleri uzmanı, 50 şef, 1 ayniyat saymanı, 16 
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memur, 241 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 41 şoför,  16 teknisyen, 218 hizmetli, 

4 aşçı, 2 kaloriferci ile 2 bekçinin açıktan, nakil, sınav sonucu, mahkeme kararı, teftiş 

ve istek üzerine atamaları yapılmıştır. 

 Personelin mali ve özlük haklarını ilgilendiren terfi, intibak ve hizmet birleştirme ile 

borçlanma, emeklilik/vefat ve şehit personelin mirasçılarına nakdi tazminat ödenmesi 

ve malul duruma düşenlere vazife malullüğü aylığı bağlanması gibi görevler yerine 

getirilmiştir. 

 Başkanlığımız faal personelinin özlük, kimlik ve hizmet bilgilerinin İKYS personel 

programı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından kurulan web 

tabanlı HİTAP programına aktarılması ve güncelleştirilmesiyle ilgili işlemler 

yapılmıştır. 

 İKYS ve HİTAP programlarının anlatılması amacıyla taşra teşkilatında personel 

toplantıları yapılmıştır. 

 Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; Başkanlık 

merkez şoförlük, eğitim görevliliği, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcılığı 

(yazılı, sözlü), Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık 

yeterlik, mesleki bilgiler seviye tespit, Başkanlığımıza naklen atanmak isteyenler için 

sözlü, il müftü yardımcılığı sözlü (bayan), diyanet işleri uzmanlığı sözlü, sınavları 

yapılmıştır. 

 Başkanlığımız yerleşkesinde yaptırılan Ahmet Hamdi Akseki (Diyanet) Camii 

tamamlanmış olup 19 Nisan 2013 tarihinde ibadete açılmıştır.  

 Ülke genelindeki camilerde Arnavutluk’ta yaptırılacak cami inşaatı için açılan yardım 

kampanyası ile yurt içinde ve yurtdışındaki camilerin inşa ve bakımlarıyla ilgili gelen 

26 adet yardım talebi, değişik illerdeki camilerde kampanya açılarak karşılanmasına 

çalışılmış ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin takibi yapılmıştır. 

 Ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde 9710 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 

 Başkanlığımız beyaz masasına müracaat eden 1500 ziyaretçiye danışmanlık ve refakat 

hizmeti verilmiştir. 

 Personele yönelik Nevşehir ve Karadeniz gezileri düzenlenmiştir. 

 Rehberlik odaklı denetim hizmetlerinin geliştirilmesine dair yeni yaklaşımların ele 

alındığı 23. Müfettişler Semineri, Diyanet İşleri Başkanı, başkan yardımcıları, birim 

amirleri, müfettişler ve alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla 

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

 Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili aylık faaliyet raporları, Başbakan Yardımcılığına 

gönderilmiştir. 

 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak, Maliye Bakanlığına ve Sayıştay 

Başkanlığına gönderilmiş, ayrıca Başkanlığımız Web Sitesinde yayımlanmıştır. 
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 Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planı’nın 2012 yılı uygulaması takip edilmiştir. 

 Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinatörlüğünde merkez birimlerinin teklifleri 

doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı 2013 Yılı Eylem Planı hazırlanmıştır. 

 Başkanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarının posta, telefon, faks ve e-mail 

adresleri tespit edilerek, Başkanlığımız Web Sitesine kaydedilmiştir 

 Başkanlığımızın taşra teşkilatı hizmetlerinin envanterinin çıkartılması amacıyla pilot il 

olarak Ankara, ilçe olarak Kızılcahamam seçilerek yürütülen hizmetlerin envanteri 

çıkarılarak e-devlet kapısında yayınlanması sağlanmıştır. 

 TÜİK’e yaptırılacak olan “Türkiye’de Dini Hayat” adlı araştırma ile ilgili çalışmalara 

devam edilmiştir. 

 Başkanlık Tanıtım Broşürü hazırlanmıştır. 

 Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı personeline stratejik plan, proje yönetimi ve 

eylem planı hazırlanması konularında eğitim düzenlenmiştir. 

 Başkanlığımız merkez teşkilatının e-imzaya geçirilmesi ile ilgili çalışmalar 

kapsamında Strateji Gelişme Başkanlığı ve bağlı daire başkanlıklarına e-imza 

sertifikaları temin edilmiş ve uygulama konusunda eğitimlere başlanmıştır. 

 5651 sayılı yasa çerçevesinde kurulması zorunlu olan Log Yönetimi Sistemi 

yenilenmiş, Active Directory sistemi ile entegre edilmiştir. 

 Tüm network altyapısı yeni kablolama sistemi üzerine geçirilerek Kurum networkü 

sağlıklı bir yapıya kavuşturulmuştur. 

 Mobil uygulamalar kapsamında çocuklara yönelik Kur'an’dan Sureler ile IOS'a 

yönelik Kur'an-ı Kerim uygulaması yapılmıştır. 

 Çocuklara yönelik yaz Kur'an kursları sayfası ve Ramazan ayına yönelik bir Ramazan 

sayfası yapılmıştır. 

 Diyanet Aylık Dergi (590.000 adet), Diyanet Çocuk Dergisi (479.000 adet) ve Diyanet 

İlmi Dergi’nin (18.250 adet) basımı yapılmıştır. 

 Başkanlığımız yayınlarının daha deniş kitlelere ulaştırılması amacıyla, düzenlenen 8 

fuara iştirak edilmiştir. 
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III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE 

HEDEFLER 

 

BÜTÇE GİDERLERİ 

 

Başkanlığımız 2013 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 kodları başta olmak üzere yeterli ödeneğe ihtiyaç duyulan 

harcama tertiplerinde süreç içerisinde söz konusu giderlere ilişkin taleplerin 

karşılanabilmesi amacıyla Maliye Bakanlığından Yedek Ödenek talebinde bulunulacaktır. 

 

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

 “Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı”nın taşra teşkilatına tanıtılması ve bu 

sistemden yararlanmasının sağlanması çalışmalarına devam edilecektir. 

 Namaz vakitleri ve kamerî aybaşlarının belirlenmesinde esas kabul edilen astronomik 

kriterlerin bilimsel olarak teyidi ve bu husustaki tereddütlerin giderilmesine katkı 

sağlamak amacıyla Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ile ortaklaşa yürütülen 

“Astronomik Gözlem Projesi” çalışmalarına devam edilecektir. 

 İslam Ahlakı adlı eserin hazırlanması ile ilgili çalışmalara edilecektir. 

 Şiddet Karşısında İslam adlı eserin basımı tamamlanacaktır. 

 Yurtdışındaki Din İşleri Yüksek Kurulu’na mümasil kurum ve kuruluşlarla ortak 

çalışmalar yapılacaktır. 

 Akademik çevrelerin katılımları sağlanarak Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı 

yapılacaktır. 

 Vatandaşlarımız tarafından telefon, e-posta, mektup ve faks yoluyla sorulan dinî 

sorular cevaplandırılarak aynı yolla vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. 

 Kur’an-ı Kerim yayımlayan yayınevi sahipleriyle İstanbul’da bilgilendirme toplantısı 

yapılacaktır. 

 Vaizlere yönelik iletişim becerilerini geliştirme seminerleri düzenlenecektir. 

 Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri arasında düzenlenen 

Hafızlık Final Yarışması 14 Temmuz 2013 tarihinde Manisa’da, Ezanı Güzel Okuma 

Final Yarışması aynı tarihte Şanlıurfa’da, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final 

Yarışması 21 Temmuz 2013 tarihinde Sakarya’da yapılacaktır. 
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 Kadir Gecesi münasebetiyle TRT TV-1 ile Kur’an-ı Kerim ve Mevlit programı 

düzenlenecektir. 

 III. Cami görevlileri çalıştayı düzenlenecektir. 

 Personelle dinî bilgi paylaşımına yönelik toplantılar yapılacaktır. 

 Müftülükler, din görevlileri ve cami dernekleri ile toplantılar yapılmaya devam 

edilecektir. 

 Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Kur’an Ziyafeti programları 

düzenlenecektir. 

 Cami sahibi hakiki veya hükmi şahıslarla toplantılar yapılacaktır. 

 23 Ekim Van depreminin yıldönümünde hayatlarını kaybedenlere Kur’an Ziyafeti 

programı düzenlenecektir. 

 Din görevlilerinin mesleklerini icrada karşılaşılan sorunlarla ilgili rehber kitap 

hazırlanmasına devam edilecektir. 

 Camilerde kütüphane/kitaplık oluşturulmasına devam edilecektir. 

 “Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri El Kitabı”, “Aile Rehberi” kitabı ve 

“Ailem” serisine ait 6 adet el kitabı hazırlanarak basımı için ilgili birime 

gönderilecektir. 

 Sosyal hizmet kurumlarında din hizmeti sunan personel için hizmet içi eğitim semineri 

düzenlenecektir. 

 BM Nüfus Fonu ve KSGM ile müştereken yürütülen “Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması” projesinin eğitimlerine 

devam edilecektir. 

  “Aile Okulu” projesi kapsamında din görevlileri ve eşlerine yönelik "Sağlıklı Birey, 

Mutlu Aile, Huzurlu Toplum" seminerlerine illerde devam edilecektir. 

 Çocuk istismarıyla mücadele bağlamında personelimizi bilgilendirmeye yönelik 

Çocuk İstismarıyla Mücadele Eğitimi yeni pilot il seçilerek uygulanacaktır. 

  2013 yılı teması “Kadın ve Cami” olarak belirlenen Camiler ve Din Görevlileri 

Haftası’nda çeşitli faaliyetlerin düzenlenmesi sağlanacaktır. 

 Vekâletle kurban kesim organizasyonu ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

 2013 yılı Ramazan ayı için belirlenen “Helal Gıda” teması ilgili çalışmalar takip 

edilecektir.  
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 Hastanelerde manevi destek sunabilmek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol 

çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır.   

 Sağlık kuruluşlarında bulunan mescitlerin fiziki durumları takip edilerek iyileştirilmesi 

ve gerekli teçhizatla desteklenmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.  

 Türkiye genelindeki huzurevlerinde manevi destek hizmeti verilerek önemli günlerde 

huzurevlerinde programlar düzenlenecektir.  

 Cezaevlerinde din hizmeti veren cezaevi vaizlerine Adalet Bakanlığı ile işbirliği 

yapılarak Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlenecektir.   

 Tutuklu ve hükümlülere yönelik sıkça sorulan sorular kitapçığı hazırlanmasına devam 

edilecektir.  

 Cezaevlerinde sunulan din hizmetlerinin verimliliğinin arttırılması amacıyla 

sempozyum düzenlenecektir. 

 Denetimli Serbestlik kapsamında bulunan kişilere yönelik manevi rehberlik hizmeti 

çalışmaları yapılacaktır.   

 İşitme engelli vatandaşlarımıza verilen hizmeti daha etkin kılmak için 

görevlendirilecek personele hizmet içi eğitim semineri düzenlenecektir. 

 Engelli personelimize yönelik sosyal-kültürel faaliyetler düzenlenecektir. 

 Rehabilitasyon merkezlerinde bulunan vatandaşlarımıza manevi rehberlik hizmeti 

sunulacaktır. 

 Müftülüklerimizde sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerini daha verimli hale 

getirmek için bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.  

 Şehirlerin uygun mekânlarında “Diyanet Okuma Salonu” açılması ile ilgili çalışmalara 

devam edilecektir. 

 Din görevlilerine ve halka yönelik illerde sosyal ve kültürel içerikli konferanslar 

düzenlenecektir. 

 Muharrem, Aşure ve Kerbela Şehitlerini Anma programları, toplumun birlik ve 

beraberliğine katkı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 

 Madde bağımlılığı ve zararları hakkında illerde Başkanlığımız personelini ve 

vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde hizmet içi eğitim toplantıları, 

seminer ve konferanslar düzenlenecektir. 

 Erkek ve kız öğrencilere yönelik hafızlık yarışmaları düzenlenecektir. 

 Hafızlık tespit sınavı yapılacaktır. 
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 Okul öncesi eğitim programını uygulayacak Kur’an kursu öğreticileri ile işaret dilini 

kullanacak öğreticiler için seminerler düzenlenecektir. 

 Vaaz Becerileri Hizmet İçi Eğitim Kursu, Engelliler Hizmet İçi Eğitim Kursu, Tashihi 

Huruf Rehber Öğreticiler Kursu, Tashihi Huruf Kursu, Taşınır Mal İşleri İle İlgili 

Hizmet İçi Eğitim Kursu düzenlenecektir. 

 2013 yılı hac organizasyonunda hacca götürülecek vatandaşlarımıza hac öncesi eğitim 

verilecektir. 

 2013 yılı hac organizasyonunda görev alacak ekip başkanı ve kafile başkanlarına 

bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 

 2014 yılı umre turları için görevli ve umreci kriterleri belirlenerek yayımlanacaktır. 

 2013 yılı Hac Değerlendirme Toplantısı yapılacaktır. 

 İnancım, İbadetim, Peygamberim, Ahlakım, Kur’an Kursu Öğretici Kılavuzu, 21. 

Müfettişler Semineri, Zekât Sıkça Sorulanlar, Oruç Sıkça Sorulanlar, Yetişkinlere 

Yönelik Temel Dini Bilgiler, İslam İlmihali (Orta Boy), İslam İlmihali (Küçük Boy), 

Kur’an-ı Kerim Meali (Orta Boy), Kur’an-ı Kerim Meali (Küçük Boy), Öğreniyorum 

Serisi (1-6), Kırk Hadiste Helal Kazanç, Helal Kazanç Helal Lokma, Halveti Divanı 

adlı eserlerin basımı yapılacaktır. 

 Başkanlık merkezindeki ihtisas kütüphanesi ve Kocatepe Kütüphanesi’ne kaynak eser 

temin etmek amacıyla kitap ve dergi satın alınacaktır. 

 Başkanlığımızca basılan “Temel Dini Bilgiler” ve “İnancım Serisi” adlı eserlerin 

çeşitli yabancı dillere çevirisi yaptırılacaktır. 

 Başkanlığımız hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak, toplumu din konusunda 

aydınlatma görevini daha etkili, kuşatıcı ve verimli olarak yerine getirmek amacıyla 

halen sürdürülmekte olan televizyon yayının yanı sıra 2013 yılı Ramazan ayından 

itibaren Diyanet Radyo’nun yayına başlatılması planlanmaktadır. 

 Ramazan Ayında yurtdışına gönderilecek din görevlileri ile ilgili ön hazırlık 

çalışmaları yapılarak yurtdışına gönderilmeleri sağlanacaktır. 

 Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde yurtdışında yarışmalar, konferanslar, 

paneller ve açık oturumlar düzenlenecektir. 

 Kurban Bayramı ve Ramazan Ayı münasebetiyle irşat ekipleri oluşturularak yurtdışına 

gönderilmeleri sağlanacaktır. 

 Yurtdışında görev yapan din hizmetleri müşavir, ataşe ve ataşe yardımcılarının dinî ve 

millî muhtevalı konferanslar vermeleri sağlanacaktır. 
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 Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelerde 

yaşayan soydaş ve dindaşlarımız ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza çeşitli dil ve 

lehçelerde bastırılan yayınlar ve hazırlanan takvimler gönderilecektir. 

 Din hizmetleri müşavir, ataşe ve ataşe yardımcıları ile Başkanlıktan yetkililerin de 

katılacağı toplantılar yapılacaktır. 

 Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Müslüman Topluluklarının yaşadıkları ülkeler ile 

Afrika’daki soydaş ve dindaşlarımızın ihtiyaç duydukları cami, okul, kütüphane, 

yayın, eğitim ve çeşitli sosyal (sünnet, kurban, gezi) etkinliklerin geniş tabanlı ve 

halkımıza yayılarak gerçekleştirilmesi amacıyla Başkanlığımızca uygulamaya konulan 

“Kardeş Şehir Projesi” ile ilgili hizmetler takip edilecektir. 

 Din hizmeti sunmak üzere yurtdışına gönderilmesi planlanan personel için mesleki, 

kültürel ve yabancı dil kursları düzenlenecektir. 

 Ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde ve imam-hatip liselerinde okutulmak üzere Afrika, 

Asya ve Ortadoğu ülkelerinden getirilen öğrencilerin yerleştirme işlemleri 

yapılacaktır.  

 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelerden 

öğrenim görmek üzere ilahiyat fakültelerine, imam hatip liselerine ve Kur’an 

kurslarına gelen öğrenciler ile doktora ve yüksek lisans eğitimi alacak öğrencilerin iş 

ve işlemleri yürütülecektir. 

 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelerden 

Başkanlığımıza bağlı eğitim merkezlerinde ilave eğitime tabi tutulmak üzere mahallî 

imam hatiplerin ülkemize getirilme işlemleri yürütülecektir. 

 Avrupa ülkelerinden okutulmak üzere Uluslararası İlahiyat Projesi kapsamında 

ülkemize 180 lisans öğrencisi getirilecektir. 

 Başkanlığımız ile Frankfurt Goethe Üniversitesi Rektörlüğü arasında 2003 yılı Ocak 

ayında imzalanan protokol çerçevesinde oluşturulan “İslam Dini Vakıf Profesörlüğü” 

çalışmaları devam ettirilecektir. 

 Gençlik projeleri çerçevesinde; Litvanya, Estonya, Belarus ve Gürcistan’dan lise ve 

üniversite öğrencileri ülkemize getirilerek değerler eğitimi verilecektir. 

 Yurtdışı dernek ve vakıf yöneticilerine yönelik seminerler düzenlenecektir. 

 Yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik aile seminerleri düzenlenecektir 

 Yurtdışında geçici süreyle görev yapan din görevlilerine yönelik mahallinde hizmet içi 

eğitim seminerleri verilecektir. 

 İslam ülkeleri ve Müslüman toplulukların dini kurum temsilcileri ile bilimsel toplantı 

ve sempozyumlar düzenlenecektir. 
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 Türk-İslam Kültür ve Sanat Eserleri sergisi düzenlenecektir. 

 Dinlerarası ilişkilerle ilgili gelişmeler izlenerek değerlendirilecektir. 

 Dünyadaki dini gelişmelerle ilgili yurtdışı ve yurtiçi haberlerden oluşan haftalık 

bültenin hazırlanmasına devam edilecektir. 

 Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan kadrolardan; 12 diyanet işleri 

uzmanı ile 20 din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı kadrosu için yapılacak sınav 

sonucu başarılı olan personelin atama işlemleri gerçekleştirilecektir.  

 Taşra teşkilatında münhal bulunan eğitim görevlisi kadroları için yapılan sınav sonucu 

başarılı olan 8 personelin atama işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 Taşra teşkilatında münhal bulunan vaiz kadrolarına; 111 ihtisas mezunu personel ile 

ayrıca yapılacak sınav sonucu başarılı olanların vaiz kadrosuna atama işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

 Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Geçici 6 ıncı 

maddesine göre 550 vaizin nakil işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 Taşra teşkilatında münhal bulunan uzman vaiz kadroları için yapılacak sınav sonucu 

başarılı olan personelin atama işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar için yapılacak sınav sonucu 

başarılı olan personelin atama işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesi uyarınca 2.185 sözleşmeli 

imam-hatip, 25 sözleşmeli müezzin-kayyım ve 24 sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi 

olmak üzere toplam 2.234 sözleşmeli personelin yerleştirme işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

 Başkanlığımız faal personelinin özlük, kimlik ve hizmet bilgilerinin İKYS personel 

programı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından kurulan web 

tabanlı HİTAP programına aktarılması ve güncelleştirilmesiyle ilgili işlemlere devam 

edilecektir. 

 İKYS ve HİTAP programlarının anlatılması amacıyla taşra teşkilatında personel 

toplantıları yapılacaktır. 

 Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince; Başkanlık 

merkez (veri hazırlama ve kontrol işletmenliği), diyanet işleri uzman yardımcılığı, 

murakıplık, ilçe müftülüğü, açıktan atama, açıktan sabık atama, uzman vaizlik, 

başimam-hatiplik, uzman imam-hatiplik, baş Kur’an kursu öğreticiliği, uzman Kur’an 

kursu öğreticiliği, başmüezzin-kayyımlık, unvan değişikliği ve görevde yükselme 

sınavları yapılacaktır. 
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 Başkanlığımız merkez teşkilatı sivil savunma servislerinde görevli personele eğitim 

semineri düzenlenecektir. 

 Başkanlığımız taşra teşkilatındaki müftü, vaiz ve imam hatiplere verilmek üzere 46825 

adet cübbe ve sarığın mahalline dağıtım işlemleri gerçekleştirilecektir.  

 Başkanlığımız televizyon ve radyo yayınlarında kullanılmak üzere TV ve radyo 

stüdyolarının tamamlanması planlanmaktadır. 

 Başkanlığımızca yapılması planlanan yardım kampanyalarının yürütülmesi ve takibi 

yapılacaktır. 

 Ağaçlandırma kampanyası ile ilgili çalışmalar devam edecektir. 

 Başkanlığımıza gelen ziyaretçilere Beyaz Masa tarafından danışmanlık ve refakat 

hizmetleri verilmeye devam edilecektir. 

 Personele yönelik Karabük, Safranbolu, Amasra, Bartın, İnkum ve Devrek gezileri 

düzenlenecektir. 

 Başkanlık ve A grubu seyahat acentelerinin 2013 yılında gerçekleştirecekleri hac 

organizasyonlarının denetimi yapılacaktır. 

 Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz dağıtılmak üzere basılan eserler, 

Diyanet Takvimi’nin ihale, basım ve dağıtımı ve Başkanlığın merkez birimlerinin iç 

kontrol sistemlerinin yeterliliği, konularında denetim faaliyetleri yapılacaktır. 

 Başkanlığımız Stratejik Planı’nın 2013 yılı 1. altı aylık uygulama sonuçları izlenerek 

raporlanacaktır. 

 Diyanet İşleri Başkanlığı 2014 Yılı Eylem Planı hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır. 

 Başkanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarının posta, telefon, faks ve e-mail 

adresleri tespit edilerek, haberleşmenin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi 

için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait iletişim bilgilerinin Devlet Teşkilatı Veri 

Tabanı´na yüklenmesi sağlanarak, Başkanlığımız Web Sitesine kaydedilecektir. Bu 

bilgilerin Başbakanlık Web Sitesi´nde yer alan Devlet Teşkilatı Veri Tabanı´na 

girilmesine devam edilecektir. 

 Başkanlığımızın ana hizmet birimlerine ait Hizmet Envanteri çalışmaları, diğer 

birimler, taşra teşkilatı ve yurt dışı teşkilatını kapsayacak şekilde sürdürülecektir. 

 2012 Yılı İstatistik Kitabı hazırlanarak Başkanlığımız merkez birimleri ile taşra ve 

yurt dışı teşkilatlarına dağıtımı yapılacaktır. 

 “Türkiye’de Dini Hayat” araştırması TÜİK ile birlikte sonuçlandırılacaktır. 
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 “Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Yurtiçi ve Yurtdışında Sunulan Din 

Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar Araştırması” yapılacaktır. 

 Başkanlık merkezi ile tüm il müftülükleri ve eğitim merkezlerinin aynı ağ içerisinde 

olması, web sayfalarının yönetiminin merkezileştirilmesi, internet bağlantı 

altyapılarının fiber çıkışlı hale getirilmesine yönelik VPN çalışmaları kapsamında 21 il 

müftülüğü, 19 eğitim merkezi müdürlüğü olmak üzere toplam 40 lokasyonun 

bağlantısı sağlanacaktır. 

 Başkanlığımız bilişim hizmetlerinde çalışan personele temel, orta ve ileri olmak üzere 

Microsoft (sql, net, sharepoint, TFS, windows, office vs. ) ve Cisco eğitimleri 

verilecektir. 

 “Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi” ve “Din Hizmetleri Yönetim Sistemi” 

programları tamamlanacaktır. 

 Dua ile ilgili yeni bir web sayfası çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir. 

 E-mobil uygulamaları kapsamında, IOS ve android platformlarda çalışacak namaz ve 

kurbana yönelik uygulamalar ile android platformda çalışacak Kur’an uygulamasının 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

 Başkanlık web sayfasının başta Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça olmak 

üzere diğer yabancı dil ve lehçelere çevirisinin yapılması hedeflenmektedir. 

 Ön malî kontrol ile ilgili iş ve işlemler yürütülecektir. 

 Diyanet Aylık Dergi (590.000 adet), Diyanet Çocuk Dergisi (479.000 adet) ve Diyanet 

İlmi Dergi’nin (18.250 adet) basımı yapılacaktır. 

 30 kalem kitabın (1.100.000 adet) satışı ve dağıtımı yapılacaktır. 

 2014 yılı Diyanet Takvimi’nin satışı ve dağıtımı yapılacaktır. 

 Başkanlığımız yayınlarının daha deniş kitlelere ulaştırılması amacıyla, düzenlenecek 

fuar ve etkinliklere iştirak edilecektir. 


