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Stratejik
plan, teşkilat
iradesinin kuruma
nüfuz edebileceği meşru
bir mekanizma, içinde gelecek
öngörüsü, tedbir barındıran,
tespite dayalı kararları içeren,
geleceğe yönelik hazırlanmış bir
belge ve aslında üzerinde tüm
teşkilatın emeği olan ortak
bir duadır.

Stratejik
plan sürecinde
yapılan çalışmaların
tamamı hayallerin
gerçekleşmesi için değil,
gerçeklerin teşkilatın amaçlarına
nasıl tesir edebileceğini tespit ve
buna göre bugünden tedbir almak
üzerinedir. Ama aynı zamanda teşkilatın
faaliyetlerine meşruiyet kazandıran,
yöneticilerin ve meslek erbabının
yol alırken sıkça müracaat ettiği
bir kılavuz, gidişatın ölçülebilir
kavramlarla tespit edilebildiği
bir mihenk taşıdır.

2016-2018

STRATEJİK PLANI

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.......................................................................................................................5
TÜRKİYE DİYANET VAKFI EVRENSEL BİR İYİLİK HAREKETİDİR..................................................7
TÜRKİYE DİYANET VAKFININ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ....................................................9

KURUMSAL..............................................................................................................11
TARİHİ GELİŞİM................................................................................................................................ 13
Türkiye Diyanet Vakfı.................................................................................................................................................... 13
Türkiye’nin iyilik hareketi............................................................................................................................................. 14

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ...................................................................... 16
1. Kanunlar ...................................................................................................................................................................... 16
2. Bakanlar Kurulu Kararları ....................................................................................................................................... 17
3. Tüzükler ........................................................................................................................................................................ 17
4. Yönetmelikler ............................................................................................................................................................. 17
6. Genelgeler................................................................................................................................................................... 17
MÜTEVELLİ HEYETİ........................................................................................................................................................ 18
DENETİM KURULU.......................................................................................................................................................... 18

YÖNETİM, DEĞERLER, FAALİYET VE ORGANİZASYON............................................................. 18
GENEL KURUL ................................................................................................................................................................. 18
VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................................................................................................... 19
Organizasyon.......................................................................................................................................................... 20

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI............................................................................21
SÜREÇ AKIŞI..................................................................................................................................... 22
Paydaşlar.......................................................................................................................................... 23
Stratejik Plan Çalışma Grubu..................................................................................................................................... 23
Paydaş Kuruluşlar........................................................................................................................................................... 23
Paydaş Kuruluşlarca Vakfımızın Performansı....................................................................................................... 24

STRATEJİK PLANLAMA GİRDİLERİ................................................................................................ 25
Paydaşlar........................................................................................................................................................................... 25
Dış Çevre Bilgileri........................................................................................................................................................... 26
İç Çevre Bilgileri.............................................................................................................................................................. 26
TEMEL YETKİNLİK........................................................................................................................................................... 27
PERSONEL ALGISI........................................................................................................................................................... 27

STRATEJİK PLANLAMA ÇIKTILARI................................................................................................. 30
Misyon............................................................................................................................................................................... 30
Vizyon................................................................................................................................................................................ 30
İlkeler.................................................................................................................................................................................. 30
Politikalar.......................................................................................................................................................................... 31

STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER.............................................................................. 33
Stratejik Alanlar.............................................................................................................................................................. 33
Stratejik Amaçlar............................................................................................................................................................ 35

İZLEME VE DEĞERLENDİRME....................................................................................36

SUNUŞ

Türkiye Diyanet Vakfı;
din, dil, ırk, renk ve mezhep ayrımı

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

yapmadan, bir yandan gönül
coğrafyamızda kimliğini arayan
insanımızın dertlerine ortak olurken
diğer yandan ümmetin yetimlerini,
Müslüman azınlıkların ihtiyaç ve
beklentilerini karşılamaktadır.
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI EVRENSEL BİR İYİLİK HAREKETİDİR

Yaklaşık yarım asır önce hayır ve bereket dualarıyla toprağa tohumu atılan Türkiye Diyanet Vakfı, bugün
yedi kıtada insanlığa hizmet sunan evrensel bir iyilik ve kardeşlik hareketine dönüşmenin haklı gururunu
yaşamaktadır. İslam ülkeleri arasında örnek bir kurum olan Türkiye Diyanet Vakfı, kendi varlığı içinde güzel dinimizin anlaşılmasına katkı sağlayan bir oluşumdur. Bu vakıf, ömürlerini dünyanın geçiciliği bilinci
ve ahirete olan inançla sürdüren hayırseverlerin çabaları ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkıları ile kurulmuştur. Başlangıçta Diyanet İşleri Başkanlığının gereksinimlerini karşılamak ve ona yardımcı olmak için
kurulan vakıf sonrasında faaliyetlerini hızla genişleterek Türk Cumhuriyetlerini ve Balkanları bünyesine
katmış, son yıllarda ise Afrika, Latin Amerika, Asya Pasifik ve Uzak Doğu’ya ulaşmıştır. Çağımız insanının
yaşadığı sosyal sorunlar, Türkiye Diyanet Vakfının toplumsal sorumluluğunu bir hayli genişletmiştir. 2015
yılı itibariyle sosyal içerikli faaliyet alanı artan Türkiye Diyanet Vakfı sadece ülkemizde değil dünyanın 135
ülkesinde de canla başla çalışan, uluslararası bir iyilik hareketine dönüşmüştür.
Vakfımızın hedeflerinden biri de ülkemizde ve dünyada yaşayan yoksul, muhtaç ve kimsesizleri hayır sahipleri ile iyilik paydasında buluşturabilmektir. Doğru dini bilgiyi aktarma, kültürel ve sosyal hayatı inşa
etmeyi kendine vazife edinmiş Vakfımız, bu amaç doğrultusunda çalışmalarına yön vermektedir. Dünyanın dört bir yanında imar ettiği cami, okul, üniversite, öğrenci yurtları, külliye ve kültür merkezleri vasıtasıyla irfanla donanmış nesiller yetiştirmiş ve gösterdiği çabalarla mazlum milletlerin umudu olmuştur.
Din, dil, ırk, renk ve mezhep ayrımı yapmadan, bir yandan gönül coğrafyamızda kimliğini arayan insanımızın dertlerine ortak olurken diğer yandan ümmetin yetimlerini, Müslüman azınlıkların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktadır. Ayrıca Vakfımız, İslam dünyasının karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilmek için de etkin faaliyetler icra etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Diyanet Vakfının dünya genelinde
yürüttüğü eğitim ve kültür faaliyetleri, insanlığa hak, adalet, merhamet ve barış mefkûresine sahip bireyler yetiştirmek açısından değerlidir. Özellikle tüm İslam âlemini bir araya getiren Ramazan ve Kurban
programları ile dini, dili, milleti ne olursa olsun, savaş, kriz ve afet mağdurlarının yaralarını sarmakta ve
kapsayıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemektedir.
Yeni dönemde Türkiye Diyanet Vakfının ilkeleri oluşturulmuştur. Bunlar; adalet, ihsan, merhamet, istikamet, tarafsızlık, sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik, bütünlük, kalıcılık ve estetik. Vakıf bu yeni faaliyet
döneminde bu ilkeleri kendine esas alarak yoluna devam etmektedir.
Bu kıymetli hayır ve ihsan yürüyüşünde daha ileri hedeflere ulaşmak için büyük adımlarla yoluna devam
eden Vakfımız kalpleri, duaları, bağışları, bilgileri, maddi ve manevi imkânlarını seferber eden insanımız
tarafından desteklenmektedir.
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Tüm dünyayı kucaklayan bu iyilik

İsmail PALAKOĞLU
Türkiye Diyanet Vakfı
Genel Müdürü

hareketinin öncüsü olan Vakfımızın
başarıya ulaşması, stratejik planlarını
sağlıklı ve kararlı bir şekilde
uygulamasına bağlıdır.
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TÜRKİYE DİYANET VAKFININ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Türkiye Diyanet Vakfı, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığına destek için 40 yıl önce kurulmuş, faaliyetlerini yakın zamana kadar bu amaca yönelik gerçekleştirmiştir.
Geçen zaman içerisinde Vakfın sorumluluk alanı genişlemiştir. Misyonundaki bu değişim ve gelişim, Vakfın
faaliyetleri bakımından da yeniden yapılandırılmasını ve gelişmesini gerekli kılmıştır. Türkiye Diyanet Vakfının kurucularının ortaya koyduğu ve sonraki yönetimlerce de göz ardı edilmeyen halisane niyet, iftiharla
söylemek gerekirse vatandaşlarımızdan büyük ilgi ve kabul görmüştür. Vakfımız, yurt içi ve yurt dışındaki
çalışmaları ölçüsünde gelişmiş, gittikçe daha geniş kadrolarla bütünleşmiştir.
Yeniden yapılanma süreciyle kendine hedefler koyarak ana politikalar belirleyen Türkiye Diyanet Vakfının
beş temel politikası bulunmaktadır. Bunlar; kurumsal büyüme ve hizmet ağını genişletme, kaynak üretme
ve bağış toplama, eğitim hizmetleri, hayri hizmetler ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği politikaları
olarak belirlenmiştir. Bu süreç ile Vakfımız; organizasyon yapısında yeni birimler ihdas etmiş, hizmet ağını
genişletmiş, kaynak üretme ve bağış toplama sistemini kurmuş, eğitim hizmetlerini çeşitlendirmiş ve hayri
hizmetler alanında dünyaya açılmıştır. Ayrıca diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği politikaları belirlemiştir.
Kurum kültürümüz ve dini değerlerimiz göz önünde bulundurularak EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Mükemmellik Modelinin Vakfımıza uyarlanması ile ulusal ve uluslararası sektörde bir yönetim modeli haline
getirilmesi için paydaşların ve çalışanların beklentilerine göre stratejiler oluşturan, etkililiğini ve verimliliğini geliştiren, yayılımını sağlayan ve Vakfımızın hizmet kalitesini sürekli yükselten bir yapı oluşturulması
amaçlanmaktadır. Vakfımızın sahip olduğu ve kurumsal mükemmelliğe ulaşma sürecinde edindiği birikim
ve tecrübelerin, kendi bünyesinde veya benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda, etkili
biçimde yayılımını kolaylaştırmak amacı ile ortak bir dil ve düşünce tarzı oluşturmak hedeflenmektedir.
Vakfımıza gelen taleplerden başlayarak, hem ülkemizin hem de İslam dünyasının dini ve kültürel ihtiyaçlarını temin yönünde yoğun bir gayretin içine girmiştir. Bu çalışmaları sayesinde Vakfımız bugün bütün
İslam dünyası için manevî bir merkez, müşfik bir dost konumundadır. Kısa zamanda kazanılmış bu imajın
pekiştirilmesi, söz konusu bölgelere dönük faaliyetlerin daha etkili ve daha koordineli bir tarzda sürdürülmesi gerekmektedir. Yeniden yapılanma sürecinde en önemli faaliyetlerden biri stratejik plan ve bütçe
sistemi olmuştur. Stratejik planımız, Vakfımızın orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını,
hedef ve önceliklerini özellikle bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımlarını
içermektedir. Stratejik planda yer alan amaçların ve hedeflerin yerine getirilebilmesi, hizmetlerin daha
profesyonelce yürütülmesi için planlara uyulması ve değişen dünya düzenine göre uygulanması büyük
önem arz etmektedir. Tüm dünyayı kucaklayan bu iyilik hareketinin öncüsü olan Vakfımızın başarıya ulaşması, stratejik planlarını sağlıklı ve kararlı bir şekilde uygulamasına bağlıdır.
Türkiye Diyanet Vakfı siz hayırseverlerimizin desteğiyle yüce dinimizin özü olan bilgi ve sevgiye dayalı yeni
bir medeniyet inşasına basamak olmaya kendini adayarak yoluna devam edecektir.
Gayret bizden, başarı Allah’tan.
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KURUMSAL

Dr. Lütfi Doğan

Diyanet İşleri Başkanı

Dr. Tayyar Altıkulaç

KURUCULARIMIZ

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Yakup Üstün

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Ahmet Uzunoğlu
Özlük İşleri Müdürü

12

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

TARİHİ GELİŞİM
Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975 tarihinde, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Dr. Lütfi Doğan, Diyanet İşleri
Başkan Yardımcıları Dr. Tayyar Altıkulaç, Yakup Üstün ve Özlük İşleri Müdürü Ahmet Uzunoğlu tarafından kuruldu.
Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapan 903 Sayılı Yasa’ya göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisi olan Türkiye Diyanet Vakfına, 13.01.1978 tarih ve 16168 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20.12.1977 tarih ve 7/14433
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.
Ayrıca Vakfımızın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6’ncı maddesine göre, izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlardan sayılması, 05.08.2005 tarih ve 25897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.07.2005 tarih ve
2005/9171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.
Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek amacıyla yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve dini hizmetlerde görev alacak neslin yetiştirilmesinde bugüne kadar
önemli görevler üstlenmiştir.
Vakfımız, yapımına 1967 yılında başlanan ancak bitirilemeyen Ankara Kocatepe Camii’ni tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuştur. Ayrıca bugüne kadar ülkemizde 3 bin 421, 25 ülkede ise 100’ün üzerinde cami ve
eğitim binası yapmıştır.
Türkiye Diyanet Vakfı, 1989 yılı itibariyle yediden yetmişe toplumun her kesimiyle Sevgili Peygamberimizin
doğum gününü Kutlu Doğum Haftası adı altında kutlamaktadır. Bununla birlikte 1983 yılından bu yana Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak Ankara ve İstanbul’da kitap ve kültür fuarları düzenlemektedir.
Ayrıca önemli bir kaynak eser olma özelliği taşıyan 44 ciltlik İslam Ansiklopedisi’ni de İslam âlemine kazandırmıştır.
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Türkiye’nin iyilik hareketi
Türkiye Diyanet Vakfı, dünyada iyiliğin egemen olması
misyonu ile ülkemizde ve yedi kıtada kendisini insanlığın hizmetine adamış bir vakıf olma vizyonu ile hareket
etmektedir.
Türkiye Diyanet Vakfı, toplumsal barış ve huzuru, toplumun dini, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik her faaliyeti önemseyen, kuruluş amacı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerine önemli ölçüde destek
vermektedir. Böylece camiler, Kur’an kursları, müftülük
ve eğitim merkezlerinin hizmetine yönelik ihtiyaçlarını
karşılamaktadır.
Vakfımız yurt içinde ve yurt dışında eğitim faaliyetlerine öncelik veren, Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında hayri ve sosyal çalışmalar yürütmenin yanı
sıra, İslam Ansiklopedisi ve Hadislerle İslam gibi nadide
eserleri de kültür hazinemize kazandırmaktadır.
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Türkiye Diyanet Vakfı, Kur’an kurslarından, hafızlık eğitimine, imam hatip liselerinden üniversiteye, yüksek
lisanstan doktoraya kadar eğitimin her kademesinde
gençlerimize sağlam bir din eğitimi vermek için çalışmaktadır.
Başarılı öğrencilere burs veren, yükseköğrenim öğrenci
yurtları, öğrenci konuk evleri, kolej ve üniversite açan
Vakfımız, Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası
İlahiyat ve Uluslararası Konuk Öğrenci Programı ile 108
ülkeden gelen öğrencilere Türkiye’de eğitim imkânı sunarak milletler arasında gönül köprüleri kurmaktadır.
Dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet, savaş
ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca
insana dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin
yardım elini uzatmakta, Ramazan ayında kurduğu iftar
sofraları ve Kurban Bayramında düzenlediği vekâletle
kurban kesim programıyla bayram sevincini yedi kıtada
paylaşmaktadır.
Kurulduğu günden bu yana halkımızın desteği, Diyanet teşkilatı ve Vakıf görevlilerimizin gayretli çalışmalarıyla ilerlemekte ve faaliyet alanlarını genişletmektedir. Bugün Türkiye’de 1000 şubesi ve 135 ülkedeki
faaliyetleriyle uluslararası bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir.
Türkiye Diyanet Vakfı, “İnsanların en hayırlısı, insanlara
faydalı olandır” düsturuyla bütün insanlığın hizmetinde
olma gayesiyle çalışmalarına devam etmektedir.
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975 tarihinde, Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapan 903 Sayılı Yasa’ya göre
kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisidir. Vakfımız, Ankara 11’inci Noterliğinde düzenlenen 13 Mart 1975 gün
ve 9125 yevmiye No’lu Senetle kurulmuş, Ankara Asliye 14’üncü Hukuk Hâkimliği’nin 7.4.1975 gün ve Esas
No:1975/203, Karar No:1975/194 sayılı kararı ile Vakıf Senedi’nin tesciline karar verilmiştir.
Vakfımıza, 13.01.1978 tarih ve 16168 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20.12.1977 tarih ve 7/14433 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.
Ayrıca, Vakfımızın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6’ncı maddesine göre, izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlardan sayılması, 05.08.2005 tarih ve 25897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.07.2005 tarih
ve 2005/9171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.
Hem yeryüzünde iyiliğin egemen olması misyonu hem de ülkemiz ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bulunma vizyonu ile Vakfımız, Vakıf Resmi Senedinde belirtilen gayesini gerçekleştirirken, ilgili yasal mevzuatlar
ve Vakıf Resmi Senedi ile Yeniden Yapılandırma süreci çerçevesinde oluşturulan TDV Stratejik Planı, TDV Teşkilat Mimarisi ve Birim Görev Tanımları, TDV Bütçe Uygulama Usul ve Esasları, TDV Şubeler Yönetim El Kitabı,
KAGEM Yönetim El Kitabı vb. mevzuat düzenlemeleri, Mütevelli Heyeti Kararı ile uygulamaya konulan talimatlar, müstakil Mütevelli Heyeti Kararları, genelgeler, Makam onayı/yazıları vb. iç mevzuat düzenlemelerine göre
hareket eder.
Türkiye Diyanet Vakfının Tabi Olduğu Başlıca Yasal Mevzuat Düzenlemeleri Türkiye Diyanet Vakfı aşağıda sıralanan Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük ve Yönetmelikler ile bunlarla ilişkili alt mevzuatı da uygulamakla
yükümlüdür.

1. Kanunlar
1.1. 4721 sayılı “Türk Medeni Kanunu” (01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
ile 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ve 903 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış olup,
Vakıflar ile ilgili hususlar 4721 sayılı Kanunun 101-117’nci maddeleri arasında yer almaktadır.)
1.2. 5737 sayılı “Vakıflar Kanunu”
1.3. 5072 sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun”
1.4. 193 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu” (Vakıflar ve Vergi Tevkıfatı ile İlgili Maddeleri)
1.5. 3065 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu” (Vakıflar ile İlgili Maddeleri)
1.6. 5520 sayılı “Kurumlar Vergisi Kanunu” (Vakıflar ile İlgili Maddeleri)
1.7. 4962 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun”
1.8. 2860 sayılı “Yardım Toplama Kanunu”
1.9. 1475 sayılı “İş Kanunu”
1.10. 6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”
1.11. 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”
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2. Bakanlar Kurulu Kararları
2.1. 20.12.1977 tarih ve 14433/7 sayılı Türkiye Diyanet Vakfına Vergi Muafiyeti Tanınması ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
2.2. 12.07.2015 tarih ve 2005/9171 sayılı Türkiye Diyanet Vakfının İzin Almadan Yardım Toplaması ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
2.3. 11.10.2011 tarih ve 2011/2347 sayılı Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca
Yürütülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 2.4. 01.10.2001 tarih ve 2001/1675 sayılı Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı….

3. Tüzükler
3.1. 25.07.2013 tarih ve 2013/4513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük”….

4. Yönetmelikler
4.1. 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Vakıflar Yönetmeliği”
4.2. 27.12.1999 tarih ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yardım Toplama Esas ve
Usulleri Hakkında Yönetmelik“
4.3. 19.02.2013 tarih ve 28564 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hac ve Umre Seyahatleri
ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik“ 4.4. 18.08.2002 tarih ve 24850 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik“
4.5. 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Dernekler Yönetmeliği” 5.
Tebliğler 5.1. 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Vakıflara Vergi
Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)”

6. Genelgeler
6.1. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Uygulanması ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğünün 24.04.2008 tarih ve
2008/1 sayılı Genelgesi
6.2. Yardım Toplama İşlemlerine İlişkin İçişleri Bakanlığının 07.04.2005 tarih ve 2005/38 sayılı Genelgesi
6.3. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun uygulanmasına
ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünün 07.11.2006 tarih ve 2006/22 sayılı Genelgesi
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YÖNETİM, DEĞERLER, FAALİYET VE ORGANİZASYON
GENEL KURUL
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Kurulu Vakfın en üst organıdır. Genel Kurul 2 yılda bir toplanarak Vakfın Mütevelli
Heyeti ile Denetim Kurulu Üyelerini seçer. Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunur.
Dönem sonunda Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr ve Zarar hesaplarını inceler ve Mütevelli Heyetinin ibrasını karara bağlar. Genel Kurul Üyeleri yine dönem sonunda Denetim Kurulu
Üyeleri tarafından hazırlanan Denetleme Raporunu inceler ve bunu da ibraya sunar. Ayrıca boşalan Mütevelli
Heyeti Üyeliklerine yenilerini seçer.

5

7

2

4

1

3

6
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MÜTEVELLİ HEYETİ
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ1
Diyaten İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

Mazhar BİLGİN2

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR3

TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı

TDV Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ

4

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU5

TDV Mütevelli Heyeti Üyesi

TDV Mütevelli Heyeti Üyesi

Burhanettin AKTAŞ

Mehmet Fevzi MUTLU7

6

TDV Mütevelli Heyeti Üyesi

Mehmet Akif ERSİN

TDV Mütevelli Heyeti Üyesi

Ahmet ÖZTÜRK9

8

TDV Mütevelli Heyeti Üyesi

TDV Mütevelli Heyeti Üyesi

DENETİM KURULU
Dr. Hüseyin KAYAPINAR
Başkan
Dr. Yüksel SALMAN
Üye
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İzani TURAN
Üye

8

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		

İsmail PALAKOĞLU
Genel Müdür

Mustafa TUTKUN
Genel Müdür Yardımcısı

Yasin UĞRAŞ
Genel Müdür Yardımcısı

Abdurrahman ÇETİN
Genel Müdür Yardımcısı

Amacı:
Vakfın gayesi; Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt içinde ve yurt dışında yürütülecek hizmetlerin süratli ve etkin
bir şekilde yürütülmesine, İslam dininin gerçek hüviyeti ile araştırılmasına ve tanıtılmasına, toplumun din konusunda aydınlatılmasına yardımcı ve destek olmak; gereken yerlerde cami, Kur’an kursları ile eğitim ve kültür
kurumları inşa etmek veya mevcut olanları maddi ve gayri maddi kaynaklarla katkı sağlamak; bununla birlikte
sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın desteklenmesine, öncelikle vatandaş ve soydaşlarımız olmak üzere tüm
Dünya Müslümanlarının sosyal, kültürel, sağlık ve dini eğitim seviyesinin geliştirilmesine destek olmak; Vakfın
imkânları nispetinde savaş, işgal, afet gibi durumlarda yardım bekleyen tüm insanlığa din ve milliyet ayrımı
gözetmeksizin insani ihtiyaçları karşılamak üzere yardım etmek; Vakfa yapılacak her türlü ayni veya nakdi bağışların, zekât, fitre gibi yardımların, giyecek, gıda, araç-gereç vb. ihtiyaç maddelerinin, şartlarına uygun olarak
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamaktır. Vakıf, gayesini gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalarda, ilgili
mevzuat çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile ayrıca ilgili konularda faaliyet gösteren diğer gerçek ve tüzel
kişiler ile bunun yanı sıra tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapar.
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İLKSAY

Yurtlar ve Sosyal Tes. İkt. İşl.

29 Mayıs Sağlık Kurumları İşl.

Vakıf Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.

KOMAŞ A.Ş.









Hukuk Müşavirliği

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

İç Kontrol ve Bütçe Müdürlüğü

Projeler ve Dış Hizmetler Müdürlüğü














Emlak Müdürlüğü

İnşaat ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü

Kaynak Üretimi Müdürlüğü

Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğü









Kaynak Yönetimi
Genel Müdür Yardımcılığı

Genel Müdürlük

İcra Kurulu

Mütevelli Heyeti

Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü

Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Mali İşler Müdürlüğü

Özel Kalem



Genel Müdürlük Destek Birimleri

Denetim Kurulu

Kaynak Üretimi ve Geliştirme
Genel Müdür Yardımcılığı

Yayın Matbaacılık ve Tic. İşl.



İşletme ve İştirakler

29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İSAM

Özerk Birimler

GENEL KURUL

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM)









Mütevelli Heyet Sekreterliği

Şube Hizmetleri Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Mütevelli Heyet Destek Birimleri

İl ve İlçe Şubeleri



Mütevelli Heyet Birimleri





Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü

Eğitim, Kültür, Hayri ve Sosyal Hizmetler
Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI TEŞKİLAT ŞEMASI

Organizasyon

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

SÜREÇ AKIŞI
MEVCUT
DURUM
ANALİZİ

• Paydaş Analizi
• Dış Çevre Analizi
• İç Çevre Analizi

MİSYON
VİZYON
İLKELER

• Kuruluşun Varoluş Gerekçesi
• Temel Değerleri
• Arzu Edilen Gelecek

STRATEJİK
• ALANLAR
• AMAÇLAR
• HEDEFLER
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• Orta Ve Uzun Vadeli Amaçlar
• Ölçülebilir Hedefler

Paydaşlar
Vakfımızın etkileşim içinde olduğu taraflardır.

ÇALIŞANLAR

PAYDAŞLAR

YÖNETİM

HAYIRSEVERLER

ÇEVRE
VE
TOPLUM

Stratejik Plan Çalışma Grubu
• İsmail PALAKOĞLU

• Abdurrahman ÇETİN

• Yunus Emre AKSU

• Mustafa TUTKUN

• Murat UYAR

• İsmail Hakkı ÖZBAY

• Yasin UĞRAŞ

• Zeliha SAĞLAM

• Emrah ÖZGÜL

Paydaş Kuruluşlar
• T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Teşkilatı (Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikler Vb.)
• T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
• Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı - TİKA
• T.C. Yurt Dışı Türkler ve Akrabalar Toplulukları Başkanlığı
• T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
• Yunus Emre Enstitüsü
• Yurtdışı Dini İdareler
• Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
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Paydaş Kuruluşlarca Vakfımızın Performansı
DİYANET
İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

24

DİNİ

ULUSLARARASI

ORTALAMA

İDARELER

STK’LAR

(5 üzerinden)

TDV gerçekleştirdiği hizmet ve görevler
hakkında liyakat sahibidir.

5

5

5

5

Görev ve hizmetleri yerine getirmede başarılıdır.

5

5

5

5

Diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon
sağlama kabiliyeti yüksektir.

5

5

5

5

Gönüllü kuruluşlarla işbirliği konusunda etkin
çalışır.

5

5

5

5

Ortak çalıştığı kurumların beklentilerine cevap
verebilme kabiliyeti yüksektir.

5

5

5

5

Topluma yararlı işler yapar.

5

5

5

5

Prestijli ve saygın bir kurumdur.

5

5

5

5

Bilimsel araştırmalara katkısı vardır.

3

5

5

4

Kendini yenileyen bir kurumdur.

4

5

5

5

Altyapıya sahip, donanımlı ve fiziki imkânları
yeterlidir.

5

5

5

5

Bilgiye kısa zamanda ulaşabilmektedir.

5

5

5

5
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STRATEJİK PLANLAMA GİRDİLERİ
Uzun vadede planlama yapan kuruluşlar misyon ve vizyonlarını paydaş odaklı strateji oluşturarak gerçekleştirir. Stratejiyi hayata geçirmek üzere politikalar, planlar, amaçlar ve süreçler oluşturulur ve zamanla uygulamaya alınır.
Bu stratejilerle paydaşların ve dış çevrenin gereksinim ve beklentilerinin anlaşılması temeli oluşturulur.
Bu çalışmada stratejik planlama girdi bilgileri “dış çevre” ve “iç çevre” olmak üzere iki kategoride ele alınmıştır.

Paydaşlar
Vakfımızın etkileşim içinde olduğu taraflardır.

HAYIRSEVERLER
ÇALIŞANLAR

GEREKSİNİM ve
BEKLENTİLERİN
• Belirlenmesi

TOPLUM
ve
ÇEVRE

• Değerlendirilmesi
• Önceden tahmin edilmesi

HİZMET
ALANI

PAYDAŞLAR
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Dış Çevre Bilgileri
Dış çevre bilgileri bir kuruluşun sadece dış paydaşlarının gereksinim ve beklentilerini değil, aynı zamanda
küresel ve yerel düzeyde politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeleri ve bu gelişmelerin kuruluşa yansımalarını da içerir.
Dış çevre bilgileri bir sonraki aşamada gerçekleştirilecek SWOT analizinin Fırsatlar ve Tehditler bölümünü oluşturur.
Algıyı oluşturan Fırsatlar ve Tehditler kurum içi ve kurum dışında yapılan anket ve mülakatlar ile elde edilmiştir.

İç Çevre Bilgileri
İç Performans ve Yetenekler, İç Çevre Bilgileri kurumdaki iç paydaşların gereksinim ve beklentilerinin yanı sıra,
performans ve yeteneklerinin anlaşılmasını temel alır.
İç çevre bilgileri daha sonraki aşamada SWOT analizinin Güçlü ve Zayıf bölümlerini oluştururlar.
Bu amaçla kuruluşlar, operasyonel performans eğilimlerini analiz eder, vizyona ulaşmak için gereken gelişim
ihtiyaçlarını belirlerler. Kuruluşlar temel yetkinliklerini bu aşamada belirler ve irdelerler.

Stratejik Planlama çalışmaları süresince;
Mütevelli Heyet Üyeleri, çalışanlar ile mulakatlar
yapılmış, paydaş geri bildirimlerinden güçlü ve
zayıf yönler ile fırsat ve tehditler elde edilmiş ve
kurum tarafından değerlendirilmiştir.
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TEMEL YETKİNLİK
Temel yetkinlikler bir kuruluşun rekabet gücü ve verimliliği ile doğrudan ilişkili olup gösterdiği iyi performans
iç faaliyeti ve yeteneğini oluşturur. Bu yetkinlikler kuruluşun içselleştirdiği ve diğer kurumlardan kendisini
ayırt edici yetkinlikler olmalıdır.
Kuruluşlar stratejik planlamalarını gerçekleştirirken ve kendilerini stratejik olarak yeniden konumlandırdıklarında temel yetkinliklerini de göz önünde bulundurmalıdır. 2016-2018 Stratejik Planlama çalışması sırasında
Türkiye Diyanet Vakfı için temel yetkinlik olarak aşağıdaki yetkinlikler belirtilmiştir.
• Değişime açıklık
• Koordinasyon
• İletişim
• İrade gösterme
• Motivasyon

PERSONEL ALGISI
Araştırma Yöntemi
Türkiye Diyanet Vakfı personelinin kuruma bakışını, çalışma ve uygulamalar ile ilgili algılarını, kurumun ve
personelin sahip olduğu yetkinliklerini, kontrol faaliyetlerinin etkinliğini ve kurum içerisinde var olan çatışma
noktalarını ölçmek amacıyla personel algı anketi yapılmıştır.
Ayrıca, Personel Algı Anketi kurumun ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir. Anket, çalışanların objektif fikirlerini almak amacıyla tamamen kimlik tespit edilmeyecek şekilde hazırlanmış ve
demografik sorulardan kaçınılmıştır. Buna göre, TDV Personel Algı Anketi toplam 99 sorudan oluşmaktadır.
Bu soruların 89 tanesi 5’li likert ölçeği kullanılarak hazırlanmış, 5 soru açık uçlu, 5 soru ise kategorik olarak
hazırlanmıştır.
Bu bağlamda hazırlanan personel anketleri tüm çalışanlara dağıtılmıştır. Anketlerin doldurulması için personelin mesai saatleri ve çalışma durumları göz önünde bulundurularak yaklaşık 2 günlük süre verilmiş ve katılım zorunlu tutulmuştur. Anketin geri toplanması esnasında kapalı zarf usulü kullanılmış ve rastgele olmasına
özen gösterilmiştir.
Personel Algısı Kapsamında Değerlendirilen Konular
Kurum İklimi

• Kuruma saygı

• Vizyon paylaşımı

• Etik değerler

• Adalet

• Kurum içi iletişim

• Kuruma bağlılık

• Ekip ve işbirliği anlayışı

• Kuruma güven

2016-2018 STRATEJİK PLANI
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Kurum içi Çatışma

• Çalışanın kurumsal yeterliliği

• Pasif çatışma

• Kişisel yeterlilik

• Birimler arası çatışma

• Yönetici yeterliliği

• Aktif çatışma

• Yönetimin kalitesi

Disiplin

Yönetim Kalitesi

• Kurumsal disiplin

• Yönetimin tekliği

• Kişisel disiplin
Kontrol ve Denetim

Tepe Yönetimi

• Formal kontrol

Çalışan Memnuniyeti

• Kurum içi mesleki kontrol

• İş tatmini

• Sosyal kontrol

• İş yoğunluğu
• Sosyal imkânlar

Kurum içi Eğitim
• Eğitimlerin faydası

• Maaş memnuniyeti
• Motivasyon

• Eğitimlerin yeterliliği

Teşvik Sistemi

Çalışan Yeterliliği

Kurumsal Başarı

Kurum İklimi, genel olarak kurumdaki mevcut durumun çalışanlar tarafından algılanış biçimini ve kurumsal
yaşamın içeriğini ifade etmektedir. Vizyon paylaşımı (kurumun stratejik planlarından haberdar olma, amaç birliği, kariyer planı yapabilme), Adalet (iş ortamındaki ayrımcılık, adil terfi sistemi, yöneticilerin adil olması), Kuruma Bağlılık (çalıştığı kurumdan gurur duyma, kendini kurumun bir parçası olarak görme, kurumun başarısı
için daha fazla çaba sarf etme), Kuruma Güven (kurumun gelecekteki gücü, çalışanlara olan desteği, çalışanına
gelecek sağlaması), Kuruma Saygı (kurumun saygınlığı, benzerlerine göre üstünlüğü ve sektördeki konumu),
Etik Değerler (Kurumda iş ahlakına olan bağlılığı), Kurum İçi İletişim (çalışanlar, yöneticiler ve birimler arası
bilgi akışı) ve Ekip ve İşbirliği Anlayışı (çalışanların uyumu, aralarındaki işbirliği, koordinasyonu) faktörlerinden
oluşmaktadır.
Kurum İçi Çatışma, kurum içerisinde mevcut olan gerek kişiler arası gerekse birimler arası çatışma düzeyini
ortaya koymaktadır. Pasif Çatışma (dedikodu ve stresin boyutu), Aktif Çatışma (yönetici ve birim arkadaşlarıyla
yaşanılan problemlerin iş verimini olumsuz etkilemesi) ve Birimler Arası Çatışma (birimler bazında iş birliği,
olumsuzlukların birimlerin performansındaki etkisi) faktörlerinden oluşmaktadır.
Disiplin, faktörü ile personelin hem kurum içindeki hem de bireysel düzeydeki disiplin algısı ölçülmektedir.
Kurumsal Disiplin (kurumun disiplinsiz personele karşı tavrı) ve Kişisel Disiplin (çalışanın yetkinliği, planlı ve
programlı çalışması, sağlığına özen göstermesi, işlerini zamanında yerine getirmesi) faktörlerinden oluşmaktadır.
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Kontrol ve Denetleme, faktörü kurum içerisinde yöneticilerin astlarını, çalışanların birbirlerini ve müşterilerin çalışanları denetlemesi bakımından TDV personelinin algısını ölçmektedir. Formal Kontrol (düzenli rapor
verilmesi, iş kalitesinin denetlenmesi, iyileştirme çalışmalarının yapılması), Mesleki Kontrol (çalışanların mesleki anlamda birbirlerini etkilemesi, hata yapmamaları için gayret göstermesi, gerektiğinde işini yapmayan
personele tepki göstermesi) ve Sosyal Kontrol (müşterilerin kurum içerisindeki etkisi, personelin müşteriden
çekinmesi) faktörlerinden oluşmaktadır.
Kurum İçi Eğitim kurumda verilen eğitimlerin çalışanların sahip olduğu sorumlulukları yerine getirmesinde
ne ölçüde verimli ve etkin olduğuna yönelik algıyı ve bu eğitimlerin süreklilik ve yeterlilik düzeyini belirtmektedir. Bu bağlamda, Kurum İçi Eğitim üst faktörü Eğitimlerin Faydası ve Eğitimlerin Yeterliliği faktörlerinden
oluşmaktadır.
Çalışan Yeterliliği faktörü ile çalışanların, yöneticilerinin ve çevrelerindeki diğer çalışanların yeterliliği konusundaki görüşlerini kapsamaktadır. Çalışanın Kurumsal Yeterliliği, Kişisel Yeterlilik ve Yönetici Yeterliliği faktörlerinden oluşmaktadır.
Yönetim Kalitesi faktörü ile kurum personelinin daha çok alt ve orta kademe yöneticiler tarafından kurumun
amaçları doğrultusunda etkin, verimli ve doğru bir şekilde yönlendirebilmesi algısının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Yönetim Kalitesi (hangi çalışanın ne iş yapacağı, hangi işin kimler tarafından yapılacağı, verilen görevlerin süreklilik arz etmesi) ve Yönetim Tekliği (farklı kişilerden talimat alınması) faktörlerinden oluşmaktadır.
Tepe Yönetimi faktörü ile tepe yöneticilerinin, kurumun kaynaklarını kullanması ve kurumun amaçlarına yönelik aldığı kararlar sayesinde yapılan planlamalar açısından ne kadar olumlu değerlendirildiği araştırılmıştır.
Çalışan Memnuniyeti, TDV personelinin iş tatmini ve motivasyon düzeyi, iş yoğunluğu algısı, maaştan duydukları memnuniyet ve kurumun personele sağladığı sosyal imkanlara bakış açıları değerlendirilmektedir.
Teşvik Sistemi ise kurumun yüksek performans gösteren personeli ödüllendirmesine yönelik bir sistemin var
olup olmadığına yönelik algıyı ölçmektedir.
Kurumsal Başarı, personelin TDV’nin başarısını nasıl algıladığını ve bu yönde verilen emeklerin fayda sağlayıp sağlamadığına yönelik inançlarını konu etmektedir.
Faktör Ortalamaları
• Faktör analizi ile 31 adet faktör elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bu faktörler 11 üst faktör başlığı
altında tekrar toplanmıştır. Bu üst faktörler Kurum İklimi, Kurum İçi Çatışma, Disiplin, Kontrol ve Denetim,
Kurum İçi Eğitim, Çalışan Yeterliliği, Yönetim Kalitesi, Tepe Yönetimi, Çalışan Memnuniyeti, Teşvik Sistemi ve
Kurumsal Başarıdır.
• En yüksek ortalamaya sahip faktörlerin, iş tatmini, kuruma saygı, kuruma bağlılık ve motivasyon faktörleri
olduğu görülmektedir.
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İLKELER

VIZYON

MİSYON
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Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için

Misyon

insanlara ve bu yolda çaba sarf eden
kurumlara maddi ve manevi destek olmak.

Vizyon

İlkeler

Ülkemizde ve yedi kıtada
insanlığın hizmetinde bir Vakıf olmak.

• Adalet

• Sürdürülebilirlik

• İhsan

• Hesap verebilirlik

• Merhamet

• Bütünlük ve kalıcılık

• İstikamet

• Estetik

• Tarafsızlık

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

POLİTİKALAR

Politikalar

Türkiye Diyanet Vakfının 5 kategoride politikası bulunmaktadır.
1. Kurumsal Büyüme ve Hizmet Ağını Genişletme Politikası
2. Kaynak Üretme ve Bağış Toplama Politikası
3. Eğitim Hizmetleri Politikası
4. Hayri Hizmetler Politikası
5. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Politikası

Kurumsal Büyüme ve Hizmet Ağını Genişletme Politikası
“TDV faaliyetleriyle büyüyecektir.”
• Vakfın gelirlerinin, varlıklarının ve kaynak üretme gücünün artması gerekçe gösterilerek stratejik alanlar
haricinde vakıf içi birimlerde yatırım ve istihdam kabul edilemez. Vakıf operasyonel yeterliliğini özellikle
yurt dışında işbirliği, gönüllülük ve uzmanlık gerektiren alanlarda hizmet alımıyla arttıracaktır.
• Şubeler ve temsilcilikler genel merkez stratejik alanlarına uygun biçimlenecek ve teşkilatlanma maliyetlerini asgari seviyede tutacaktır.
•

Sürekli faaliyet gösterilen alanlar müstakil birim veya kuruluş haline getirilecek (İSAM, KAGEM gibi), müstakil yönetilecek, kaynak üretimi, bütçesi müstakil olarak yapılacak ve Vakfın hükmi şahsiyetinden kopmadan
faaliyette bulunacaktır.

Kaynak Üretme ve Bağış Toplama Politikası
“Bağışlar sadece vakfın amaçları doğrultusunda kullanılır.”
• Vakıf teşkilatlanma maliyetlerini; herhangi bir şarta bağlamamış, vakıf inisiyatifine bırakılmış olan gayrimenkul gelirleri, iştirak karları veya sadece bu amaç için toplanmış bağışlardan karşılayabilir.
• Vakıf yönetimi, yapılan bağışın yerine ulaşıp ulaşmadığına dair bilgilendirilme için gerekli imkân ve koşulları sağlayarak bilgilendirmeyi yapmak zorundadır.
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Eğitim Hizmetleri Politikası
“Eğitim hizmetlerinin nihai amacı iyiliğin dünyada egemen olmasıdır.”
• Bu kapsamda eğiticilerin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda destek için Vakıf Yönetimi gerekli tedbirleri alır.
• Vakfın öz kaynaklarından ve vakıf harcamalarından arta kalan kaynak öncelikle eğitim hizmetlerine aktarılacaktır.

Hayri Hizmetler Politikası
“Hayri hizmetler, bağış yapanlar ve hizmetlerden faydalananların bir bütün olarak değerlendirilmesi ile
kurgulanır.”
• Afet, savaş ve olağanüstü haller için yapılan kampanyalar dışında sürdürülebilir faaliyetler için devamlı gelir
üretecek sistemler kurulacaktır.
• Projelendirilmemiş ve kaynağı bütçede belirtilmemiş olan hiç bir faaliyet karar organlarınca gündeme alınamaz.
• Vakıf yönetimi yurt içi ve yurt dışında bu faaliyetlerin sürekliliği için gerekli tedbirleri alır.
• Zekât ve fitrelerin dinen verilmesi gereken yerlere ve dini şartlara göre dağıtılması için Vakıf Yönetimi gerekli düzenlemeleri yapar.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler Politikası
“İşbirliğinin amacı etkinliği arttırmaktır, salt yardım almak veya vermek olarak değerlendirilemez.”
• Vakıf ilke ve politikalarına aykırılık göstermeden; Vakfın misyonu ve Vakıf senedinde yazılan temel alanlar
dışına çıkmadan başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak
Vakfın faaliyetlerini arttırmak esastır.
• Afet, savaş ve olağanüstü haller hariç olmak üzere her türlü işbirliği mutlaka bir akde dayalı olarak yapılacaktır.
• İşbirliğine yönelik bir plan vakfın yetkili organlarınca onaylanmadan işbirliği kabul edilemez.
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STRATEJİK ALANLAR

STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER

Stratejik Alanlar

Türkiye Diyanet Vakfının 7 kategoride Strateji Alanı mevcuttur.
1. Kurumsal ve Beşeri Kapasitenin Gelişimi
2. Bilgi Üretme ve Karar Sistemleri
3. Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler ve İşbirliği
4. Kaynak Üretme
5. Varlık Yönetimi
6. Eğitim ve Kültür Hizmetleri
7. Hayri Hizmetler

1. Kurumsal ve Beşeri Kapasitenin Gelişimi
Kurumsal ve beşeri kapasite paralellik göstermektedir. Küresel ölçekte pek çok alanda faaliyet yürütecek olan
vakıf proje üretmek, planlamak, kişiler ve kurumlar arası ilişkileri yürütmek zorundadır. Pek çok farklı iş ve
kültür alanında adaptasyon sağlayabilecek çalışanlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle beşeri kapasitenin gelişimi
stratejik bir alandır. Aynı zamanda kurumsal olarak olaylara refleks gösterme hızı, doğru ve isabetli karar alma
becerisi kurumsal kapasiteyle ilgilidir. Bilgi ve yönetim sistemleri gibi pek çok alanda kurumsal kapasitenin
gelişmesi şarttır.
2. Bilgi Üretme ve Karar Sistemleri
Çeşitli ve farklı alanlarda faaliyet gösteren bir vakfın aldığı kararlar sıradan ve gelişigüzel bir bilgi sarmalı değildir. Bu kararlar ancak bilimsel metotla üretilmiş bilgiyle alınabilir. Aksi takdirde vakıf içinde lobi faaliyetleri kaçınılmaz olur. Lobi faaliyetleri de vakıf içinde gruplaşmayı getirir. Gruplaşma yönetilmesi imkânsız bir informel
örgütlenmeye neden olur. Bir zaman sonra vakıfta çalışan ve yöneticilerin ana gündem maddesini, vakıf kararlarına kendi gruplarının lehine olacak şekilde yönlendirme ve baskı unsuru oluşturma çabaları kaçınılmaz
olacaktır. Bu nedenle birlik ve beraberlik bozulur. Keza vakıf küresel manada bilgi üretmek zorundadır. Böylesi
geniş bir alanda özellikle farklı yasal düzenlemeler, kültürler, iklimlerin mutlak belirleyici olduğu ortamlar hakkında karar vermek, sağlam deliller olmadan yanıltıcı olacak, kaynak israfını tetikleyecek ve daha da kötüsü
istikamet sapmaları yaşanacaktır
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3. Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler ve İş Birliği
Mevzuat kapsamında gelen görevler, vakfımızın misyon ve vizyon vakfı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine
zorlamaktadır. Bu alan stratejik öneme haizdir. Zira Vakıf bu tarz işbirlikleri olmadan küresel anlamda faaliyet
yürütemez. Buna ek olarak her faaliyet için gereksiz biçimde kaynak tüketir ve aynı amacı güden kurumlarla
işbirliği yapmak yerine rekabet içine girerse bu durum israf ve itibar kaybına neden olur. Böylece Vakıf gerçek
istikametinden sapmış olur.
4. Kaynak Üretme
Vakfın küresel nitelikte politikaları ve hedefleri vardır. Bu hedefler birden çok alanda faaliyet göstermesini zorunlu kılmaktadır. Vakıf varlıkları bu faaliyetleri yürütecek yeterlilikte değildir. Bazı işleri için hamiler bulması,
bazı projeler için kampanyalar yapması gerekmektedir. Bazı projeler için ise beşeri kaynağı gönüllülük esası
kapsamındadır. Bu nedenle kaynak üretmek Vakfın stratejik değer alanlarındandır.
5. Varlık Yönetimi
Vakfın, sayısı on binleri aşan gayrimenkulleri ve dünya ölçeğinde bir itibarı vardır. Bu varlık aslında vakfın
faaliyetleri için gerekli kaynağı üreten ve gücü oluşturan maddi ve gayri maddi bileşenlerdir. Bu bileşenlerin
bir bütün halinde değerlendirilmesi, korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesi mümkündür. Varlıkların yönetilemediği durumlarda ya varlıkları korumak ana gaye olacak ve Vakıf amacından sapacaktır, ya da varlıklar
bir zaman sonra ürettiğinden daha çok kaynak tüketecek ve zamanla Vakıfa yük olacaktır. Bu maddi ve gayri
maddi varlığı yönetmek stratejik önemi haizdir.
6. Eğitim ve Kültür Hizmetleri
Türkiye Diyanet Vakfı Vakıf Senedi’nin amaçlar bölümünde birçok atıflarda bulunduğu üzere, başta çocuklar
ve gençler olmak üzere, tüm kesimlerin dini değerler yönünden bilinçlendirilme, eğitim ve kültür konularında
desteklenmesi önem verilen hizmetlerden sayılmaktadır. Ayrıca, dini değerlerin geniş kitlelere yaygınlaştırılması, tarihi ve kültürel mirasın korunarak geliştirilmesi de Vakfın temel hizmet konuları arasında sayılmaktadır.
Geniş yelpazeye yayılan mezkur hizmetler çerçevesinde Vakfın stratejik adımlar atması zorunlu görülmektedir.
Türkiye Diyanet Vakfı, hizmetlerinin içerik ve uygulama süreçlerini sürekli geliştirmelidir.
7. Hayri Hizmetler
Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahibi insanlara herhangi bir ayrım gözetmeksizin ihtiyacının derecesi oranında
hayri hizmetlerde ve sosyal yardımlarda bulunmayı vakıf amaçları arasında sayar. Özellikle dinen tarif edilen
ihtiyaç sahibi insanları zekât verilecekler grubunda dikkate alır. Buna ilaveten kitlesel bir şekilde sosyal yardıma ihtiyaç duyan topluluklara sosyal ve hayri hizmetler kapsamında sistematik yardım ve destek projeleri yürütmeyi önemli hizmet alanlarından biri olarak kabul eder. Hayri hizmetlerin sunulacağı hedef kitle seçiminde
prensip sadece ihtiyacın nevi ve şiddetidir. İhsan ve adalet ilkelerinin hayri hizmetlerde mutlaka dikkate alınmasına itina gösterilmelidir.
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Stratejik Amaçlar
1. Kurumsal ve Beşeri Kapasitenin Gelişimi
1.1. İnsan Kaynağının Niteliğini ve Verimliliğini Artırmak
1.2. İç Süreçlerin Etkinliğini Artırmak
1.3. Vakfın Fiziki Şartlarını İyileştirmek
2. Bilgi Üretme ve Karar Sistemleri
2.1. Yönetim Bilgi Sistemi Kurmak
2.2. Vakfın Faaliyetlerine Yön Verecek Akademik Araştırmalara Öncülük Etmek
2.3. Vakfın Faaliyetlerine Yön Verecek Küresel Veri Tabanları Oluşturmak
3. Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler ve İşbirliği
3.1. Diyanet İşleri Başkanlığı İle İşbirliğini Güçlendirmek ve Koordinasyonu Artırmak
3.2. Benzer Hizmetler Yürüten Kuruluşlar İle İlişkileri Güçlendirmek
3.3. İnsani Yardım Konusunda Uzmanlaşmış Kurumlar İle İşbirliği Yapmak
4. Kaynak Üretme
4.1. Faaliyet ve Projelerin Finansmanı İçin Gerekli Çalışmalar ve Kampanyalar Düzenlemek
4.2. Vakfa Teveccühü Artıracak Çalışmalar Yapmak
4.3. Gönüllü Sayısını Artırmak ve Faaliyetlere Etkin Katılımını Sağlamak
4.4. Bağış Yapanlar ve Hayırseverler ile İlişkileri Geliştirmek
5. Varlık Yönetimi
5.1. Mevcut Gayrimenkullerin Değerini Artırmak
5.2. Gelir Getirici Gayrimenkul Sayısını Artırmak
5.3. İşletmelerin Vakfın Gayesi Doğrultusunda Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlamak
6. Eğitim ve Kültür Hizmetleri
6.1. Yurt İçi ve Yurt Dışında, Dini Değerlerin Toplumun Tüm Kesimlerinde İnkişafını Sağlamak ile Çocukların
ve Gençlerin Eğitim ve Kültürel Hayatlarına Maddi Ve Manevi Katkıda Bulunmak
6.2. Dini ve Eğitim Tesisleri Kurmak, Mevcutları İyileştirmek, Tarihi ve Kültürel Yapılara Katkı Sağlamak
7. Hayri Hizmetler
7.1. Toplumda İnfak Kültürünü Geliştirmek
7.2. İhtiyaç Sahibi İnsanlara Yardım Etmek
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Vakfımız üç yıllık Stratejik yönetim ve planlama döneminden elde ettiği bilgi, deneyim ve kazanımların ışığında 2016-2018 Stratejik Planını hazırlamıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk planın formatında ve
uygulanmasında tespit edilen sorunlar ile eksiklikler de 2016-2018 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlama
çalışmalarında göz önünde bulundurulmuştur.
İzleme, Türkiye Diyanet Vakfı stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve üst yönetime
raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu
amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler belirlenip bunlara
yönelik faaliyetler izlenip değerlendirilir. Hedeflenen ile gerçekleştirilen arasındaki sapmanın oranı tespit edilir.
Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi İçin
amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği,
hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir Balanced Scorecard hazırlanarak izleme ve değerlendirmenin daha etkin bir şekilde yapılmasına olanak sağlanmıştır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine
ilişkin faaliyetlerin performans göstergelerinin ölçülmesi ve bunların 3 aylık aralıklar ile raporlanması, İç Kontrol ve Bütçe Müdürlüğü ile Projeler ve Dış Hizmetler Müdürlüğü koordinesiyle üst yönetimin değerlendirmesine sunulması, izlemeye olanak sağlayan faaliyetlerimiz olacaktır.
Vakfımız Stratejik Plan çalışmaları birimler bazında yapıldığından izlenmesi de birimler bazında yapılacaktır.
Birimlerimiz kendi stratejik planlarında yer alan hedeflerinin gerçekleşmelerini, üçer aylık periyotlarla İç Kontrol ve Bütçe Müdürlüğü ile Projeler ve Dış Hizmetler Müdürlüğü’ne sunacaklardır. Birimlerin hedeflerine ne
derece ulaştığı da üst yönetim tarafından bu sayede izlenmiş olacaktır. Birim hedeflerinin izlenip takip edilmesi de Vakfımız hedeflerinin çoğunun izlenmesine olanak sağlamış olacaktır. Ayrıca yıllık olarak hazırlanacak
Vakfımız Yıllık Faaliyet Raporu çalışmaları sırasında Vakfımız hedeflerinin ne derecede gerçekleşmekte olduğu
ikinci bir kontrolle izlenecektir.
Kurumumuz, ülkemiz ve İslam coğrafyasının ihtiyaçlarını göz önüne alarak, dünyadaki gelişmeleri yakalayan,
katılımcı ve şeffaf bir yaklaşımla hazırlanan 2016-2018 Stratejik Planımız, Vakfımız bileşenlerinin irade ve desteği ile hayata geçirilecektir.
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