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GİRİŞ 
 

 

 

Yeryüzünde İyiliği Yeniden Egemen Kılmak İçin Gayret Ediyoruz  

İyilik, insanın bu hayattaki en önemli kazancı, en değerli mirasıdır. İyilik, merhametli bir 
yüreğin sesine kulak verip yetime kardeş, yoksula sevinç, mülteciye ve muhâcire ensâr 
olmaktır. Mazluma elini, evini, gönlünü açmak, bir karıncayı bile incitmemektir. İyilik, 
ekmeği, duayı, sevgiyi ve kederi paylaşmaktır. 

İyilik yalnıza arkadaş, yorguna dayanak, garibe sığınak olmaktır. Yetime kol kanat germek, 
yaşlının elinden tutmaktır. İyilik karşılık beklemeden vermek; gücünü, tecrübesini, malını, 
sevgisini ve merhametini, dünyevî bir karşılık düşünmeden paylaşmaktır. 

İyilik insaftır, fedakârlıktır, adalettir, şefkattir. Mazlumun yanında, zalimin karşısında 
olmaktır. İyilik duadır, niyazdır, selamdır. Sıkıntılı bir anda aminlere açılan bir çift eldir iyilik. 
Komşuya götürülen bir kap yemek, yol sorana yolunu tarif etmektir. 

İyilik, kimi zaman da hayır-hasenat, sadaka ve zekâttır. İyilik, bazen de bir tebessüm ve 
kucaklama, tatlı bir söz ve güler yüzdür. 

İyilik, yaratılışın temel gayesidir. 

İşte bu duygularla yeryüzünde iyiliği yeniden egemen kılmak için yola çıktık.  

İslam medeniyeti hayır ve iyilik hareketlerini asırlardır yaşatmaktadır. Bu amaçla birçok vakıf 
kurmuştur.  

Türkiye Diyanet Vakfımız da, kurulduğu 13 Mart 1975 tarihinden günümüze vakıf kültürünün 
öncü temsilcilerinden olmuştur. 

Vakfımız, yeryüzünde yeniden iyiliği egemen kılmak için çıktığı bu kutlu yolda yetime 
kardeş, yoksula sevinç, mülteciye, muhacire ensâr, duası ve umudu Türkiye ve Türk halkı 
olan mazlum ve mağdura umut olmuştur.  

İslam medeniyetinde Vakıflar, infakın, iyiliğin ve paylaşmanın bütün boyutlarıyla yaşandığı, 
mazluma, muhtaca kol kanat gerildiği, dünyaya ve varlığa emanet bilinciyle bakıldığı, tarih 
boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir.  

Günümüzde bunun en iyi örneklerinden biri de kuşkusuz kurulduğu günden bu yana 
hizmetlerini büyük bir ivmeyle artıran ve büyüten Vakfımızdır. Bununla birlikte, Vakfımızın 
47 yıldır devam eden hizmetlerini hiçbir zaman yeterli görmek mümkün değildir. Bilakis, 
insanlığın yaşadığı çeşitli krizler, her geçen gün daha çok çalışmak ve imkânlarımızı 
büyütmek için sorumluluğumuzu artırmaktadır. 
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Bugün geldiğimiz noktada insanlığın vicdan yükünü omuzlarında taşıyan Türkiye Diyanet 
Vakfımız, yurt içinde 1003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde mazlum ve yetime dayanak, 
evsize barınak, mağdura çare olmaktadır.  

Vakfımız, eğitimden hayri ve sosyal faaliyetleri desteklemeye kadar hayata dokunan her 
alanda ihtiyaç sahiplerine bazen bir lokma, bazen bir damla ulaştırarak dünyanın dört bir 
yanında kapanmayacak iyilik kapılarını aralarken bir yandan da asla kopmayacak gönül 
köprüleri kurmaktadır. 

İlk Emri “Oku” olan bir dinin mensupları ve her alanda eğitimi önceleyen bir kurum olarak 
yurt içinde ve yurt dışında binlerce öğrenciye eğitim, burs ve konaklama imkanı sunarak yer 
yüzünde iyiliği egemen kılacak nesiller yetiştiren Vakfımız, geleceğimizi imar edecek 
gençlerin hayallerinin gerçekleşmesine destek olmaktadır. 

Yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı, mazlum ve mağdurların hamisi olmuş bir 
medeniyetin mensupları olarak ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, deprem, 
sel gibi afetler ile savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca insana 
milletimizin yardım elini ulaştıran Vakfımız, umudu ve duası Türkiye olan mazlumların 
hayata tutunmalarını sağlamaktadır.  

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında akan gözyaşını dindirmek, kanayan yaralara 
merhem, susuzluğa çare olmak için yaşama dair her alanda proje geliştirerek mesafe 
tanımaksızın, mazlumun duasına ortak olmak için gecemizi gündüzümüze katarak 
hayırseverlerimizin katkıları, gönüllülerimizin desteği ile yağmur çamur demeden bu 
projeleri gerçekleştiriyoruz.  

Vakıf hizmetlerinin çok değerli olmasının yanı sıra zor ve manevi mesuliyeti ağır bir iş olduğu 
da malumlarınızdır. Aziz milletimizin ibadet niyetiyle Vakfımıza verdiği desteği, bir emanet 
bilinciyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ağır sorumluluklar yüklenmek demektir. 

  

Tüm bu faaliyetlerimizi gerçekleştirirken teknolojiyi yakından takip ediyor, Vakfımız 
çalışmalarında ve yürütmüş olduğumuz çalışmalarda en üst düzeyde uygulamaya gayret 
ederek çalışmalarımızın daha sistematik bir şekilde yürütülmesine katkı sağlıyoruz.  

Büyük bir teveccühle Vakfımıza destek olan hayırsever milletimize, bağışçılarımıza, çalışma 
ve hedeflerimizde yolumuzu açarak bize güç veren devletimize teşekkürlerimizi iletiyoruz  
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1.1. EĞİTİM FAALİYETLERİ 

1.1.1. Burs ve Destek Programları  

Vakfımız, başta din eğitimi olmak üzere, eğitim ve kültür hizmetlerini hedeflenen kalitede 

sunabilmek, etkinliğini artırabilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ülkemizde ve 

yurt dışında eğitim ve burs programları tasarlamakta ve yürütmektedir. 

Bu programlara dahil olan öğrencilere sağlanan imkânlar bir bütün olarak sunulmaktadır. 

Öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap, kırtasiye ve sağlık giderleri karşılanırken akademik 

gelişimleri için; dil kursları, mesleki alan kursları, sanat atölyeleri, kültür gezileri ve kamp 

programları düzenlenmektedir. 

Tüm bu eğitim ve burs programları Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı başta 

olmak üzere birçok kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülmektedir. 

1.1.2. Yurtiçi Burs ve Eğitim Programları 

İlahiyat Akademi Burs Programı 

Bu program, ilahiyat ve İslami ilimler 

fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin 

mesleki hedeflerini gerçekleştirmelerine ve ilimde 

ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi- 

manevi destek olmak amacıyla Vakfımız 

yurtlarının bulunduğu ve Vakfımızca  barınma 

desteği sağlanan illerde  uygulanan bir eğitim-

öğretim ve burs programıdır. 

2020-2021 akademik yılında  program kapsamında 847 öğrenci yararlanmıştır. 2021-2022 

akademik yılı itibariyle ise 929 öğrenci faydalanmaktadır. Programa her yıl belirlenen 

illerde, 21 yaşını aşmayan, ilahiyat fakültesi hazırlık ve birinci sınıflarında okuyan öğrenciler 

Ağustos ve Eylül aylarında başvurabilmektedir. 

Özel Destek Akademi Burs Programı 

Bu program başta tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik bölümleri olmak üzere, 

başarılı öğrencilerin mesleki hedeflerini gerçekleştirmeleri için gerekli donanımı elde 

etmeleri     ve medeniyetimizin köklü mirasını idrak eden, özgüven ve sorumluluk sahibi kişiler 

olarak yetişmelerine destek olmak amacıyla Vakfımız yurtlarında uygulanan bir eğitim-

öğretim ve burs programıdır. 
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Bu öğrencilerimize yurt giderleri ve aylık burs desteğinin yanında, çeşitli kurs, kamp ve kültürel  

faaliyet imkânları sağlanmaktadır. 

2020-2021 akademik yılında program kapsamında 390 öğrenci yararlanmıştır. 2021-2022 

akademik yılı itibariyle program kapsamında 452 öğrenci faydalanmaktadır. 

Programa TDV yurtlarında barınan başarılı öğrenciler Ağustos ve Eylül aylarında 

başvurabilmektedir. 

Lisansüstü İlahiyat Akademi Burs Programı 

Bu programın amacı, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde nitelikli akademisyen yetişmesine    

destek olmak maksadıyla, yüksek lisans ile doktora düzeyinde eğitim görüp herhangi bir işte 

çalışmayan öğrencilere maddi ve manevi destek olmaktır. 

2020-2021 akademik yılında program kapsamında 121 öğrenci yararlanmıştır. 2021-2022 

akademik yılında ise 102 öğrenci öğrenim faydalanmaktadır. Programa Türkiye’de 

belirlenen illerde, içinde bulunulan senede yüksek lisans veya doktora eğitimine başlayan 

ve Yüksek Lisans için 25, Doktora için ise 30 yaşını aşmayan öğrenciler, Ağustos ve Eylül 

aylarında başvurabilmektedir. 

Uluslararası İmam Hatip Liselerinde Öğrenim Gören Yerli Öğrenci Bursu 

Vakfımızın Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde yürüttüğü Uluslararası İmam Hatip Liselerine 

yerleşip eğitim gören yerli öğrencilere kontenjan dâhilinde Vakfımızca burs desteği  

verilmektedir. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında pandemi nedeniyle 

programa öğrenci kabul edilmemiştir. 

2021-2022 akademik yılı itibariyle 540 lise öğrencisi bu 

burs programından yararlanmaktadır. 

Programa, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerine merkezi 

yerleştirme sınavı ile yerleşen ve puan sıralamasına göre ilk 15 

kişi, ara sınıflarda ise aynı sınıf düzeyinde, yıl sonu not 

ortalaması baz alınarak, en yüksek not ortalamasına sahip ilk 

15 kişi başvurabilmektedir. 

Hafızlık Proje Okulları Burs Programı  

Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca 

iş birliği ile tasarlanan bir eğitim ve burs programıdır. Kur’an-ı 

Kerim hafızlığını tamamlayarak liseye başlayan öğrencilerin, 

başta ilahiyat fakültesi olmak üzere, yükseköğrenime 

hazırlanması, hafızlıklarını lise ve üniversite eğitimleri 
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boyunca koruyup geliştirerek, bunun yanında dil eğitimi ve mesleki diğeralanlarda yeterlilik 

kazanarak mesleğe atılmaları amaçlanmaktadır. 

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde program kapsamında 991 öğrenciye burs desteği 

sağlanmıştır.  2021-2022 eğitim öğretim döneminde ise program kapsamında 785 öğrenci 

öğrenim görmektedir.                  Programa, hafızlık proje İmam Hatip Liselerinde eğitim gören hafızlık 

belgesi bulunan öğrenciler Eylül ve Ekim aylarında başvurabilmektedir. 

1.1.3. Uluslararası Burs Programları 

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı 

Bu program; muhtelif ülkelerde yaşayan Müslüman azınlıklar ile Müslüman ülke ve 

toplulukların Türkiye’deki imam hatip liseleri müfredat ve programından faydalanmasını 

sağlamak ve bu seviyede eğitim imkânı sunmak amacıyla Vakfımız ve Milli Eğitim Bakanlığı 

iş birliğinde yürütülmektedir. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında program kapsamında 77 

ülkeden 1035 öğrenci ülkemizdeki Uluslararası Anadolu İmam 

Hatip Liseleri’nde öğrenim görmüştür. 

2021-2022 akademik yılı itibariyle 1064 lise öğrencisi bu 

burs programından yararlanmaktadır. 

Uluslararası İlahiyat Programı 

Bu program; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, muhtelif 

ülkelerde yaşayan Müslüman azınlıklar ve Müslüman ülke ve 

toplulukların din hizmetleri ve din eğitimi başta olmak üzere, 

ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek 

amacıyla yürütülmektedir. Programın diğer amaçları ise bu 

ülkeler ile eğitim alanında tecrübe paylaşımında bulunmak 

ve ülkemizin dünyadaki gönül ve kültür elçilerini 

yetiştirmektir. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında program 

kapsamında 86 ülkeden 1020 öğrenci ülkemizdeki 

ilahiyat fakültelerinde öğrenim görmüştür. 

2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle 

program kapsamında 93 ülkeden 1.080 

öğrenci ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde 

öğrenim görmektedir. 
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Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programı  

Bu program, yurt dışında yaşayan 

vatandaşlarımız, muhtelif ülkelerde yaşayan 

Müslüman azınlıklar ve Müslüman ülke ve 

toplulukların ilahiyat alanında eğitim veren 

yükseköğretim kurumlarına akademisyen 

yetiştirmek ve o ülkelerdeki üniversitelerin 

akademik seviyesi ve kadrolarının gelişimine 

destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. 

2021-2022 akademik yılı itibariyle program kapsamında 37 ülkeden 105 yüksek 

lisans ve doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. 

Programdan bugüne kadar 337 akademisyen adayı mezun olmuştur. 

Uluslararası İmam Hatip Liseleri Mezun Destek Programı  

Bu program, Vakfımızın yurt dışında açtığı ve desteklediği liseler ile Uluslararası Anadolu 

İmam Hatip Liselerinde eğitimini tamamlayan ve ilahiyat fakültesi haricindeki tıp, 

mühendislik, mimarlık, hukuk ve eğitim fakültelerinde öğrenimine devam eden öğrencilere 

yönelik tasarlanmıştır. 

2020-2021 akademik yılında program kapsamında 51 ülkeden 238 öğrenci öğrenim 

görmüştür. 

2021-2022 akademik yılı itibariyle 55 ülkeden 243 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Uluslararası Kur’an Kursu Eğitim Programı  

Müslüman ülke ve toplulukların Kur’an-ı Kerim ve 

hafızlık eğitimine katkı sağlamak, bu alanda 

hafızlar ve Kur’an Kursu eğiticileri yetiştirmek 

amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığınca 

ülkemizdeki Kur’an Kurslarında eğitim imkânı 

sunulmaktadır. Bu öğrencilerimizin ulaşım, iaşe, 

sağlık vb. tüm giderleri Vakfımızca 

karşılanmaktadır. 

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde program kapsamında 8 ülkeden 137 öğrenci öğrenim 

görmüştür. 

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ise program kapsamında 7 ülkeden 141 öğrenci 

öğrenim görmektedir. 



 

12 

 

DİB Uluslararası Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Kursiyer Destek Programı  

Müslüman ülke ve toplumların vaiz, müftü ve 

diğer din görevlileri ihtiyacını karşılamak, bu 

alanda nitelikli insan kaynağı yetişmesini 

sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca, 

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas 

Merkezlerinde eğitim imkânı sunulan uluslararası 

kursiyerlere Vakfımızca ulaşım, burs, sağlık vb. 

imkânlar sağlanmaktadır. 

2020-2021 akademik yılında program kapsamında 11 ülkeden 80 kursiyer eğitim görmüştür. 

2021-2022 akademik yılında ise  program kapsamında 19 ülkeden 157 kursiyer eğitimlerine 

devam etmektedir. 

Programa, her sene belirlenen ülkelerden, ilahiyat Fakültesi mezunu kişiler, Diyanet İşleri 

Başkanlığına doğrudan veya yurt dışındaki Din Hizmetleri Müşavirlikleri vasıtasıyla Nisan ve 

Mayıs aylarında yazılı olarak başvurulabilmektedir. 

1.1.4. Akademik ve Kültürel Faaliyetler 

Vakfımızca tarihî, millî, manevi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması, gelecek nesillere 

aktarılması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlere ayrı bir önem verilmektedir. Bu 

alandaki yayın taleplerinin karşılanması, önemli gün hafta kutlamalarının icra edilmesi ve 

diğer kültürel faaliyetlerle ilgili çalışmalar bilgi ve takdirlerinize sunulmuştur.  

 Yayın Taleplerinin Karşılanması  

Vakfımızdan yayın talebinde bulunan İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri başta olmak 

üzere birçok kurum ve kuruluşun yayın taleplerini değerlendirilerek imkânlar ölçüsünde 

yerine getirilmeye çalışılmıştır. 2021 yılından bu yana yurt içinde 1.057.140 TL değerinde 

50.475 adet yayın, yurt dışında 4.723.414 TL değerinde 1.334.996 yayın olmak üzere 

toplamda 5.780.554 TL tutarında 1.385.471 adet yayın bağışında bulunulmuştur.  

Hediyem Kur’an Olsun Projesi  

Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince 

geniş kitlelere ulaştırmak, onu okuma ve anlama 

konusundaki çabaları desteklemek, halkımızda ve İslam 

dünyasında Kur’an farkındalığını ve kültürünü 

yaygınlaştırmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızla 

birlikte başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi 
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çerçevesinde Vakfımız, ilk hedefi olan 1 milyon  mealli Kur'an-ı Kerim hedefini aşmış olup 

1.838.141 adete ulaşmıştır. 

Proje kapsamında yeryüzünde hidayet rehberi Kur'an’ımızın ulaşmadığı hiçbir yer kalmasın 

hedefiyle hareket ediyoruz. Bu çerçevede projemizin finansmanı bağışçılarımız yoluyla 

sağlanmaktadır. Farklı bağış yöntemleriyle bir Kur'an-ı Kerimin bağış bedeli 30 TL olarak 

belirlenmiştir. Şu ana kadar farklı dillerdeki mealli Kur'an-ı Kerim olmak üzere Asya, Afrika, 

Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkaslarda 81 ülkeye gönderilmiştir. 

Yurt dışında öncelikle “Afrika, Balkanlar, Asya, Latin Amerika ülkeleri, Kafkaslar ve Asya 

pasifik ülkelerinde” medrese, cami, Kur'an kursu ve üniversitelerden gelen talepler proje  

kapsamında değerlendirilmektedir. Yurt içinde ise okul, yurt, hastane ve cezaevlerine 

yönelik Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim hediye etme çalışmaları sürdürmekteyiz. 

Proje kapsamında Almanca, Amherice, Azerice, Bambaraca, Boşnakça, Bulgarca, Chechewa, 

Çince, Danca, Darica, Ermenice Batı, Ermenice Doğu, Farsça, Fransızca, Gürcüce, İngilizce, 

İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Kazakça, Kırgızca, Kürtçe, Malayalamca, Moğolca, Özbekçe, 

Portekizce, Romence, Rusça, Samoaca, Shonaca, Tamilce, Tatarca, Türkçe, Ukraynaca, 

Uygurca, Yorubaca olmak üzere genel ve yerel 36 dilde meal basımları 

tamamlanmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız ile  koordineli olarak 2022 yılında ise 

Polanya’da Lehçe, Macaristan’da Macarca, Yurtiçi Prestij 

Osmanlıca, Doğu Afrika ülkelerinde Swailice, Hindistan’da 

Hintçe, Bangladeşte Bengalce, Malezya’da Malayca ve 

Endonezya’da Endonezce olarak 8 ayrı dilde toplam 100.000 

adet meal çalışması planlanmaktadır. 

Camiler ve Din Görevleri Haftası  

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, her yıl Ekim ayının ilk 

haftası kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasının 

2021 yılı teması “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” 

olmuştur. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı 

ile iş birliği halinde 81 il ve 957 ilçedeki merkezi 

camilerde hafta münasebetiyle programlar 

düzenlenmiştir. 

Bütün ülke genelinde düzenlenen 

Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel 

Okuma Yarışmaları, Hutbe ve Şiir 

Yazma Yarışmaları ve diğer 

etkinliklerde dereceye giren din 

görevlileri ödüllendirilmiştir. 
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Mevlid-İ Nebi Haftası  

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımızca yürütülen Peygamberimizin doğum yıldönümü “Kutlu  

Doğum Haftası” adı altında yurt içinde ve yurt dışında 1989 yılından bu yana kutlanmaktadır. 

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı yönetmelik değişikliği 

ile 2017 yılından itibaren Mevlid Kandiliyle birleştirilmiş ve “Mevlid-i Nebi” haftası olarak 

Hicri takvime göre kutlanılmasını bir genelge yayınlayarak ilan edilmiştir. 2021 yılı Mevlid-i 

Nebi Haftasında “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” konusu ele alınmıştır. 

Öğrenci kampları:  

Türkiye Diyanet Vakfının burs desteği sağladığı öğrenciler, kişisel ve mesleki gelişimlerine 

katkı sunulması, akademik ortamlarının desteklenmesi amacıyla düzenlenen kamplarda bir 

araya gelmektedir. 

 

2020-2021 akademik   yılında   Vakıf   burslusu   öğrencilerimize   yönelik   düzenlenen 

kamplarımız; 

1) Yarıyıl Kampı: Pandemi döneminin en belirgin dönemlerine tevafuk eden yarıyıl kamp 

programı 3-10 Şubat 2021 tarihinde online platformda gerçekleştirilmiştir. Online olarak 

gerçekleştirilen bu kamp programında Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Hadis’in Ana Konuları, 

Tefsir Metinleri, Tasavvuf ’un Temel Konuları gibi başlıklarda alanının en iyi hocalarından 

seminer dizisi yapılmıştır.  

Bu kamplara, Vakfımız burslusu İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Uluslararası İlahiyat, 

Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Konuk Öğrenci Programı öğrencilerinden 1600’ü 

kız, 600’ü erkek olmak üzere toplam 2200 öğrenci katılmıştır. 
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2) Arapça Yaz Kampı: 02 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında 4 (dört) hafta süreyle 

130 öğrencinin          katılımıyla online olarak gerçekleştirilmiştir. 

3) Temel İslami İlimler Yaz Kampı: 03 Ağustos - 01 Eylül 2021 tarihleri arasında 1. 2. ve 3. 

sınıfta yer alan 285 İlahiyat Öğrencimize yönelik gerçekleştirilen ve  30 gün boyunca 203 

ders saati Temel İslam İlimleri Eğitimi, 43 ders saati kültürel etkinlik ve uygulamalar, 14 ders 

saati sosyal etkinlikler ve öğrenci uygulamaları yapılmıştır. Daha önceki yıllarda Arapça 

kampını tamamlamış öğrencileri kapsayan bu kampın içeriğinde; Temel İslam İlimlerine 

yönelik muhtasar metinler temelinde, güncel meselelere dair gündelik hayatlarına da 

yönelik Türkçe ve Arapça eşgüdümlü dersler yapılmıştır. Bunun yanı sıra Müslümanların 

gündemine uygun seminerler ve sosyal faaliyetler icra edilmiştir. 

4) Mesleki Staj Programı : 3. ve 4. sınıfta okuyan 140 İlahiyat Öğrencimize yönelik; 30 gün 

süreyle Camii, Kur’an Kursu, Huzurevi ve hastane uygulamalarını içeren 240 saatlik mesleki 

staj programı kapsamında her öğrencinin kendi ikamet ettiği ilde, ilçede veya mahallesinde 

1 aylık staj yapma imkanını isteğine bağlı olarak 183 öğrencinin katılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Kurs başlangıcında yapılan seviye tespit sınavına 

göre 5 seviye olarak ayarlanan öğrencilere 

Vakfımızca hazırlanan Arapça Eğitici Kitaplar ile 4 

hafta eğitim verilmiştir. Kurs sonucunda verimi ile 

ilgili yapılan seviye tespit sınav sonucu ortalama 

%85 başarı sağlanmıştır. 

5) Liderlik Kampı : Vakfımız yurt içi burs 

programları kapsamında öğrenim gören lisans 

öğrencileri içerisinden liderlik potansiyeli taşıyan 

50 erkek öğrencinin katılımı ile 04 -10 Temmuz 

2021 tarihleri arasında 7 gün süre ile İstanbul 

ilinde düzenlenmiştir. 

6) Özel Destek Başarı Burs Programı Online 

Kampı : Vakfımız yurt içi burs programları 

kapsamındaki öğrencilerin mesleki hedeflerinin 

gerçekleştirmelerine ve gerekli donanımlarına katkı sağlamak üzere Tıp, Hukuk, 

Mühendislik, Mimarlık, Eğitim Bilimleri, Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, 

Psikoloji, Sosyoloji vb. bölümlerde kız ve erkek olmak üzere toplam 130 öğrencinin katılımı 

ile 14-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında online kamp düzenlenmiştir. 
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Online eğitim ve seminerler: 

Covid-19 pandemisi sürecinin başlamasıyla 

beraber yüksek öğretim seviyesinde yüz yüze 

eğitime ara verilmesi ve online eğitime geçişle 

beraber bizler de Eğitim ve Kültür Hizmetleri 

Müdürlüğü olarak MS Teams ve Zoom online 

platformları ile canlı takviye dersler ve eğitim 

programlarının planlamasını derhal yapıp 

uygulamaya geçirdik. 

Bu kapsamda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarı döneminde, haftanın 6 günü farklı 

seviyelerden öğrencilerimize yönelik Temel İslami İlimler Dersleri ve Arapça dil eğitimleri icra 

ettik. Yine bu kapsamda öğrencilerimizin kültürel birikimine katkı sağlamak amacıyla meslek 

büyükleri ve kıymetli hocalarımızla buluşturmak adına genel katılımlı olarak Youtube 

kanalımızdan haftalık seminerler gerçekleştirdik. 

2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle yüz yüze eğitimin başlamaması dolayısıyla online 

eğitimlere devam kararı ile birlikte 20 hafta sürecek bir Temel İslami İlimler Programı 

oluşturulmuş ve İlahiyat 1. ve 2. sınıf öğrencilerimizle 4 grup, haftada 6’şar saat üzerinden icra 

edilmiştir. İlahiyat Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize de bu minvalde oluşturulan haftalık 

4 saatlik bir program uygulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencilerimize ve YDS Arapça eğitimi 

almak isteyen öğrencilerimize de haftalık olarak eğitimlerimiz online platformlar üzerinden 

yapılmıştır. 

TDV Akademi Youtube Kanalı  

Covid-19 Pandemisi ile beraber yüz-yüze 

eğitime ara verilmesi sonrasında 

öğrencilerimizle bir araya gelmek adına tüm 

sosyal mecralar aktif şekilde kullanılmaya ve 

öğrenci ve kullanıcı dostu çözümler sunulmaya 

gayret edilmiştir. Bu minvalde online eğitim 

sürecinin başlamasının akabinde 

gerçekleştirmiş olduğumuz derslerimizin 

kayıtlarını sunmak, öğrenci gündemini 

yakından takip eden programlar gerçekleştirmek, öğrenci merkezli özgün içerikler üretmek 

adına 15 Nisan 2020 tarihinde TDV AKADEMİ YOUTUBE Kanalı oluşturularak öğrencilerimize 

hizmet verilmeye başlanmıştır. Şu an 4.500 abonesi bulunan kanal, özgün içerikler üretmek 

adına yayın hayatına devam etmektedir. 
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Uluslararası Öğrenci Sempozyumu  

Vakfımız, Ülkemizde ve İslam dünyasında ilmi araştırmalara ve İslami İlimler alanında insan 

kaynağı yetişmesine destek olmak ve Müslüman toplumların güncel meselelerinin 

tartışıldığı platformlar oluşturmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu 

faaliyetlerden biri de Uluslararası Öğrenci Sempozyumlarıdır. 

Türkiye’de eğitim gören Vakfımız burslusu uluslararası öğrenciler ile yerli öğrenciler 

arasında              kaynaşmayı sağlamak ve kültürel zenginlikleri paylaşmak, İslam dünyasındaki din 

eğitimi ve öğretimi konusunda çalışmalar yapmak amacıyla ilki 2014 yılında Bursa’da Uludağ 

Üniversitesi ile “İslam Dünyasında Din Eğitimi ve Öğretimi” başlığıyla, ikincisi 2015 yılında 

Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi ile “İslam Dünyasında Din Hizmetleri ve Dini 

Kurumlar” başlığıyla, üçüncüsü 2017 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde “İslam 

Dünyasında Dinî Akımlar ve Güncel Meseleler” başlığıyla, dördüncüsü 2018 yılında 

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi iş birliği ile “Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü” başlığıyla ve 

beşincisi 2019 yılında Vakfımız Konferans salonunda “İslam Dünyasında Gençlik Ve Sivil 

Toplum “ teması ile Türkiye Diyanet Vakfı burslusu öğrencilerimiz ve Ankara'daki hedef 

kitlelerin iştirakiyle sempozyum gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumların altıncısı 2020 yılında 

pandemi münasebetiyle alınan tedbirler ve yayınlanan talimatlar çerçevesinde T.C. İstanbul 

29 Mayıs Üniversitesi iş birliği içerisinde İslam Dünyasında Kur'an ve Kıraat Kültürü temasıyla 

online olarak icra edilmiş, yedincisi ise 14-16 Aralık 2021 tarihinde “İslam Dünyasında 

Hicret Kavramı Çerçevesinde Göç ve İltica” başlığı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyumda 8 farklı ülkeden (Kazakistan, Suriye, Hindistan, Bangladeş, Almanya, 

Afganistan, Cezayir, Mali) ve 16 farklı üniversiteden 13 doktora, 22 yüksek lisans öğrenci 

olamk üzere 35 öğrenci (Bunlardan 15’i Vakfımızın burslu öğrencisidir) tebliğ sunmuştur.  
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Ayrıca, Sempozyumların bildirileri her yıl kitaplaştırılarak okuyucuların istifadesine 

sunulmuştur. 

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine takip edecekleri ek derslerin müfredatını oluşturmak için 

İlahiyat fakültelerinden hocalar ile çalıştaylar yapılmış, ortaya çıkan müfredata göre ek 

dersler             düzenlenmiştir.  

1.1.5. Yurt Dışında Sürdürülen Eğitim Faaliyetleri  

Vakfımız 2021 yılında yurt dışında 

yaşayan vatandaşlarımıza ve 

Müslüman topluluklara yönelik 

faaliyetlerini eğitim kurumları açarak, 

eğitim kurumlarına maddi destek 

vererek ve eğitimci görevlendirerek 

sürdürmüştür. 

Vakfımızın bu faaliyetlerinde 

hedeflediği ana gaye, Müslüman ülke 

ve topluluklarla Ülkemizin eğitim ve 

kültür alanında tecrübe paylaşımında bulunmak, eğitim imkanından mahrum birey ve 

topluluklara eğitim imkânı sağlamak, eğitim ve din hizmetleri alanında yetkin insan kaynağı 

yetiştirmektir.  

Vakfımız, kurulduğu günden itibaren ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da Kur’an Kursları, 

İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri ve camiler inşa etmiş, bu binaların tadilatı, tefrişatını  

yapmıştır. Ayrıca, bu kurumlarda görev alacak kişilerin yetiştirilmesi, görevlendirilmesi ve 

maddi olarak desteklenmesi faaliyetlerini sürdürmektedir 

Vakfımız 1992 yılından bu yana, kardeş toplulukların eğitim ve kültür alanında desteklenmesi 

amacıyla Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, 

Moğolistan, Bangladeş, Malezya, Somali, Filistin, K.K.T.C. ve Haiti’de okullar, Kur’an Kursları 

ve öğrenci yurtları inşa etmiş, var olanların tadilatı ve tefrişatını yaparak binlerce öğrencinin 

istifadesine sunmuştur. Yurt dışında kurulan bu eğitim kurumlarına verilen destek 2021 

yılında da devam etmiştir. 

Vakfımız 2020-2021 eğitim öğretim yılı boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Eğitim 

Bakanlığı, ülkemizin köklü üniversiteleri ve adı geçen ülkelerin ilgili kurumları ile iş birliği 

yapılarak 6.894 öğrenciye ücretsiz eğitim, burs ve yurt imkânı sağlamıştır. 2021-2022 eğitim 

öğretim yılı itibariyle i s e  7.313 öğrenciye anılan imkanları sunmaya devam etmektedir.  
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Mesleki Eğitim Desteği ve İyilik Okulu Projesi  

2019 yılında Bangladeş’te sığınmacı konumunda 

bulunan Arakanlı mültecilerin eğitimi için mülteci 

kamplarında İyilik Okulları ve Mesleki Eğitim 

Desteği projeleri başlatılmış, bu amaçla dikiş ve 

sabun atölyeleri ve cami ile okulun bir arada iki 

adet eğitim merkezi inşa edilmiştir. 2020 yılında 

da atölyelerde 60 kursiyer ve ilkokul seviyesinde 240 öğrenci bu okullarda eğitim imkanına 

kavuşmuştur. Günümüze kadar 138 kursiyerimiz mezun olmuştur ve kendilerine dikiş 

makinesi hediye edilmiştir. 2021 yılında atölyede 50 kursiyere destek verilmiş, ancak 

pandemi nedeniyle okullarda faaliyet devam edilememiştir.  

Uluslararası Chittagong İslam Üniversitesi  

Bangladeş’te 2014 yılında Uluslararası Chittagong İslam Üniversitesi ile imzalanan protokol 

kapsamında 2014’ten bu yana 110 Arakanlı öğrenciye okul harç ücreti, yurt, burs ve kitap- 

kırtasiye desteği sağlanmıştır. Bu öğrencilerden 2021 yılına kadar 166’sı mezun olmuştur ve 

aynı yıl içerisinde 123 öğrenci desteklenmiştir. Mezunlarımızın bir kısmı Vakfımız, AFAD ve 

Birleşmiş Milletlerin mülteci kamplarında yürüttüğü faaliyetlerde istihdam edilmiştir.  

Uluslararası Cox’s Bazar Üniversitesi  

2019 yılında Bangladeş Uluslararası Cox’s Bazar Üniversitesi ile imzalanan protokol 

kapsamında 110 Arakanlı öğrenciye eğitim desteği sağlanmıştır. Bu öğrencilerden 2021 

yılına kadar 77’si mezun olmuştur ve aynı yıl 

içerisinde 124 öğrenci desteklenmiştir. 

Mezunlarımızın bir kısmı Vakfımız, AFAD ve 

Birleşmiş Milletlerin mülteci kamplarında 

yürüttüğü  faaliyetlerde istihdam edilmiştir.  
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2021-2022 YURT DIŞINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILAN/DESTEKLENEN 

EĞİTİM KURUMLARI VE ÖĞRENCİ SAYISI BİLGİLERİ TABLOSU 

NO  KURUM ADI  ÜLKE  EĞİTİM DÜZEYİ ÖĞRENCİ    

1 TDV BAKÜ TÜRK LİSESİ AZERBAYCAN ORTAÖĞRETİM 932 

2 OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KIRGIZİSTAN LİSANS 173 

3 OŞ İMAM HATİP LİSESİ KIRGIZİSTAN ORTAÖĞRETİM 187 

4 BOUKMAN BUHARA UMUDUN ÇOCUKLARI OKULU HAİTİ İLKÖĞRETİM 152 

5 GÜRCİSTAN ÖĞRENCİ YURDU GÜRCİSTAN LİSANS 59 

6 MOĞOLİSTAN ÖĞRENCİ YURDU MOĞOLİSTAN LİSANS 110 

7 GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİ FİLİSTİN LİSANS 160 

8 

ULUSLARARASI CHİTTAGONG İSLAM ÜNİVERSİTESİ 
(Arakanlı) BANGLADEŞ LİSANS 103 

ULUSLARARASI CHİTTAGONG İSLAM ÜNİVERSİTESİ 
(Bangladeşli) BANGLADEŞ LİSANS 20 

9 
ULUSLARARASI COX'S BAZAR ÜNİVERSİTESİ (Arakanlı) BANGLADEŞ LİSANS 114 

ULUSLARARASI COX'S BAZAR ÜNİVERSİTESİ (Bangladeşli) BANGLADEŞ LİSANS 10 

10  ARAKAN KAMPI İYİLİK OKULLARI BANGLADEŞ İLKÖĞRETİM 240 

11  AL-HİJRAH SCHOOL PAKİSTAN ORTAÖĞRETİM 307 

12 
NGO WORLD (100 ZEST NON FORMAL EDUCATION - NFE) PAKİSTAN İLK-ORTAÖĞRETİM 3000 

NGO WORLD (ZEST MODEL SCHOOL PAKİSTAN LİSE 300 

13  SOFYA YÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ BULGARİSTAN LİSANS 60 

14  RUSÇUK İLAHİYAT LİSESİ BULGARİSTAN ORTAÖĞRETİM 34 

15  ŞUMNU İLAHİYAT LİSESİ BULGARİSTAN ORTAÖĞRETİM 102 

16  MESTANLI İLAHİYAT LİSESİ BULGARİSTAN ORTAÖĞRETİM 125 

17  KEMAL ATATÜRK ULUSAL KOLEJİ ROMANYA ORTAÖĞRETİM 410 

18  TDV MOGADİSHU ŞEYH SUFİ İMAM HATİP LİSESİ SOMALİ ORTAÖĞRETİM 295 

19  MOGADİSHU ÜNİVERSİTESİ SOMALİ LİSANS 50 

20  HİKMA İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ SOMALİ LİSANS 28 

21  FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ SOMALİ ORTAÖĞRETİM 250 

22  TÜRKİYE MAARİF VAKFI BENADİR LİSESİ SOMALİ ORTAÖĞRETİM 78 

23  MÜŞAVİRLİK VASITASIYLA SUDAN LİSANS 14 

TOPLAM 12 ÜLKE 7313 
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Suriye Yetim Eğitim Desteği 

Vakfımız tarafından Suriye İdlib bölgesinde bulunan 

İbadurrahman Yetim Anaokulu, Hacı Teysir 

Yetim Anaokulu ve Fatih Yetim Anaokulu 

olmak üzere toplam 3 anaokuluna 480.000,-

TL destek sağlanmıştır.  

Mahalli Din Görevlileri  

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yurtdışı temsilcilikleri (Müşavirlik,Ataşelik,Koordinatörlük 

v.b) koordinesinde yurtdışında din hizmeti sunan mahalli din görevlilerine ücret ödemesi 

yapılması amacıyla aylık yardım gönderilmektedir. 

Söz konusu yardımlar 2021 yılında 15 farklı ülkede 428 mahalli din görevlisine sunulmuştur. 

TÜRKİYE’DEN GİDEN DİN GÖREVLİLERİ 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından; yurtdışında yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza 

din hizmeti sunmak amacıyla Türkiye’den yurtdışına görevlendirilen din görevlilerinin 

yurtdışı ücretleri Vakfımızca verilmektedir. 

Söz konusu din görevlileri 2021 yılında Rusya Federasyonu, K.K.T.C., Yunanistan, Arjantin ve 

Abhazya’da görevlendirilmiştir. 

1.2. KADIN AİLE VE GENÇLİK HİZMETLERİ  

21 Ocak 2020 tarihinde kurulan Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, TDV KAGEM ve 

TDV Gönüllü Koordinatörlüğü olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 

Genel Merkezde ve Kadın/ Gençlik Kolları yapılanması bulunan illerde gıda kolisi, bot-mont 

dağıtımı, yakacak ve fatura desteği sağlanması gibi insani yardım alanlarında 2021 yılında 

6.393.861.00 TL’lik yardım harcaması yapılmıştır. 

1.2.1. TDV Gönüllü Koordinatörlüğü 

Gönüllülük faaliyetleri ile ilgili projeler üretmek, kararlar almak ve istişarelerde bulunmak 

üzere Genel Merkez Kadın Kolları Komisyonu ve Genel Merkez Gençlik Kolları Komisyonu 

kurulmuştur. 

Türkiye Diyanet Vakfı olarak 81 ilde Gönüllü Koordinatörlüğü bünyesinde Kadın ve Gençlik 

Kolları kurulması planlanmış olup 51 ilde Kadın Kolları Komisyonu Kurulmuş, 30 ilde kuruluş 

çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 22 ilde Gençlik Kolları Komisyonu kurulmuş ve 59 ilde 

kuruluş çalışmaları devam etmektedir. 
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KADIN KOLLARI 

 

GENÇLİK KOLLARI 

Mart 2020 tarihinde 19 bin olan gonullu.tdv.org adresinde kayıtlı gönüllü sayımız 31 Aralık 

2021 tarihi itibari ile yaklaşık 30 bin kişidir. 

Vakfımız tarafından yazılımı yapılması planlanan Gönüllü Otomasyon Sistemi hazırlık 

çalışmalarına başlanmış, analiz süreçleri devam etmektedir. 

TDV Gönüllülük resmi sosyal medya hesapları aktif bir şekilde kullanılmaktadır. 
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Gençlik ve Gönüllülük faaliyetleri kapsamında Vakfımızın da yönetim kurulunda yer aldığı 

Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları veya STK’ları Platformu’nun Gençlik projelerine 

destek verilmektedir. 

Ayrıca gerçekleştirilebilecek iş birlikleri kapsamda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile 

temaslar sürdürülmektedir. 

1.2.2. Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Genel Merkezi Ve Gençlik Kolları Genel Merkezi 

2021 yılı Nisan  ayında Ankara ili, Altındağ İlçesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii etrafında Vakfımıza 

21 yıllığına tahsis edilen iki binanın; tadilat, bakım-onarım işleri ile tefrişat, personel temini 

vb. iş takipleri Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüzce ilgili birimler ile takip 

edilmiş, Ekim 2021 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Genel Merkezi/Gençlik 

Kolları Genel Merkezi kurulmuştur. 

 

Merkezlerimiz bünyesinde oluşturulan ‘İyilik Atölyeleri’ nde farklı alanlarda sosyal ve 

kültürel faaliyetler yürütülmekte, Yemek, Dikiş ve Sanat Atölyelerinde gönüllülerimizin el 

becerilerinin yansıltıldığı imalatlar gerçekleştirilerek, elde edilen ürünlede sosyal 

sorumluluk alanında birçok faaliyette  kullanılmaktadır. 

Ayrıca, TDV Gönüllü Koordinatörlüğü bünyesinde Kadın/Gençlik Kolları kurulan 

şubelerimizde açılan ‘İyilik Atölyeleri’de faaliyetlerine devam etmektedir. 
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Bir Oyuncak Bir Umut  

Oyuncağa erişimi sınırlı olan savaş mağduru, 

yetim, yoksul, hasta ve cezaevinde anneleriyle 

kalan çocuklara gönüllülerimizin desteği ile 

oyuncaklar ve akıl-zeka oyunları hediye edilmiştir. 

Bu kapsamda 2021 yılında Vakıf Genel Merkezince 

İdlib’ deki İyilik Konutlarına bir tır oyuncak 

yardımı yapılmıştır. 

Sevgi Köprüsü 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 0-6 

ve 7-12 yaşında devlet korumasında bulunan 

kimsesiz çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal 

gelişimlerine destek olunmuştur. 

Ankara’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Çocuk Destek Eğitim Merkezinde (ÇODEM) 

yaşayan yoğun travmaya maruz kalmış 14 -18 yaş 

kız çocuklar için psikolojik ve manevi destek 

amaçlı grup çalışmaları yapılmıştır. 

Uzman eğitmenler tarafından gönüllü olarak 

satranç, el sanatları gibi destek eğitimleri 

verilmektedir. 

Ayrıca İyilik Atölyelerinde ayda iki defa sanat 

dersleri icra edilmektedir. 

İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından İstanbul Beykoz ÇODEM ve Zeytinburnu Çocuk 

Evlerinde sanat dersleri yapılmıştır. 

Büyüğüne Hürmet Ömrüne Bereket  

TDV Kadın/Gençlik Kollarımızın bulunduğu her 

ilde, huzurevlerinde yaşayan yaşlılar ve kendi 

evlerinde yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi olan yaşlı 

bireyler ziyaret edilerek, yaşam kalitesini artırmak 

için sosyalleşmelerine destek olunmuş, banka ve 

hastane işlerine refakat edilmiş, alışverişleri 

yapılmış, ev ihtiyaçları, temizlik vb. ihtiyaçları 

giderilmiştir. 
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Hayata Köprü Sanat 

TDV İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü ve Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü 

iş birliği çerçevesinde Zeytinburnu Çocuk Evleri 

Sitesinde kalan 13-18 yaş aralığındaki erkek 

çocuklara yönelik «Hayata Köprü Sanat» 

projesiyle çeşitli atölye çalışmaları 

düzenlenmiştir. 

Gönüllü Buluşması  

Kadın/Gençlik Kollarımızın faaliyet/projelerinin 

tanıtılması amacıyla ve çalışmalarımıza 

katkılarından dolayı teşekkür mahiyetinde 

Vakfımız gönüllüleriyle periyodik olarak çevrim içi 

veya yüz yüze buluşmalar gerçekleştirilmiştir. 

Yüreğimizin Yangınını Birlikte Söndürelim  

Kadın Kolları olarak gönüllülerimizle birlikte sel, 

yangın, deprem vb. gibi afetlerde, bölgede 

mağduriyet yaşayan insanlarımıza ve canlılara 

temel ihtiyaçları konusunda yardımcı olunmuş 

psiko-sosyal destek ve manevi motivasyon 

sağlayarak hayata güçlü bir şekilde tutunmalarına 

destek verilmiştir. 

Filistine Umut Ol 

Filistin’de yaşanan zulme dikkatleri çekmek için 

TDV Antalya Gençlik Kolları tarafından 

gerçekleştirilen etkinlikte su altı dalışı yapılarak 

Türkiye ve Filistin Bayrakları açılmıştır. 

İçimizi Isıtan İyilik 

Bağışçılarımızın hayırlarıyla yakınlarının vefat 

yıldönümlerinde, üniversiteler, hastaneler, pazar 

yerleri, şehir meydanları, cami avluları vb. 

mekanlarda ikram edilmek üzere İyilik 

Atölyelerimizde Kadın kollarımız tarafından 

hazırlanan çorbaların dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  
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1.2.3. İnsani Yardım Faaliyetleri 

İlmek İlmek İyilik  

2021 yılında Kadın Kollarımızın bulunduğu 14 

ilimizle Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da bulunan 

illerimiz eşleştirilerek ihtiyaç sahibi çocuklara 

dağıtılmak üzere gönüllülerimiz tarafından 

30.000’den fazla atkı, bere ve eldiven takımlarının 

temini ve dağıtımı yapılmıştır. 

Kış Bayramı  

 2021 yılında Kadın Kollarımızın bulunduğu 14 

pilot il tarafından ayni bağış olarak toplanan 

16.790 adet bot ve 23.037 adet mont Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’daki ihtiyaç sahibi çocuklara 

gönderilmiştir.  

Ayrıca Genel Merkez hesaplarında toplanan 

163.690 ₺ ile 1600 bot ve 1600 mont alınarak 

İdlib’de dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Bir Damla Hayat Su Kuyusu  

Vakfımızın “Bir Damla Hayat” projesine destek vermek amacıyla; Kadın ve Gençlik Kolları 

olarak su kuyusu kampanyası başlatılmıştır. Kadın kollarımız marifeti ile toplanan 314.000 ₺ 

ile Tanzanya ve Suriye’de su kuyusu açılmıştır.  

Ramazan’ın Şifası Yetimin Sofrası 

Ramazan ayında Vakfımızın yurtiçi ve yurtdışında 

ihtiyaç sahibi aileler için gerçekleştirdiği iftar 

programı, bayramlık elbise ve gıda kolisi 

dağıtılması vb. faaliyetlerine destek olmak 

amacıyla başlatılan kampanyada, Kadın Kolları 

olarak İdlib’de yetim sofraları açılmıştır. 

Unutursan Yetim Kalır  

Vakfımızın yurtiçi ve yurtdışında destek verdiği 

binlerce yetim ailenin yanı sıra «TDV Yurtiçi Yetim 

Projesi» kapsamında Vakfımız tarafından himaye 

edilen 450 anne ve çocuğa Kadın Kolları olarak 

psiko-sosyal destek ve manevi danışmanlık gibi alanlarda eğitim ve online programlar 

yapılmıştır. 
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Ayrıca, yetim çocuklara Ramazan ayının önem ve 

bereketini hatırlatmak amacıyla “Evimizin Süsü 

Ramazan” isimli hediye paketi dağıtılmış, Kurban 

Bayramı’nda Kurban Sevinci paketi verilmiş, 

Eğitim döneminde okul çantası ve kırtasiye 

malzemelerinden oluşan okul seti gönüllülerimiz 

tarafından teslim edilmiştir.  

Saha Çalışmaları 

Saha çalışmaları çerçevesinde son bir yılda Kadın 

Kolları tarafından 7.800 aile evinde ziyaret 

edilmiş, bu faaliyetler kapsamında  47.000 kişiye 

Vakfımızın yardımları ulaştırılmıştır. 

İdlib Ziyareti  

TDV Kadın/Gençlik Kollarınca, Türkiye Diyanet 

Vakfı tarafından İdlib’de yürütülen eğitim, kültür, 

gençlik hizmetleri ve insani yardım çalışmalarına 

destek sağlanmıştır. 

Yetim kampları, kültür ve gençlik merkezi, 

kütüphane, okul ve İyilik Konutları ziyaret edilerek 

çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. 

Gençlik Kolları üyelerince, “Bir Umut Fidanı” 

sloganıyla Sarmada bölgesinde barış ve huzuru 

temsil eden 100 adet zeytin fidanı dikilmiştir. 

Bağışçılarımız tarafından İdlib’e ulaştırılmak üzere 

Vakfımıza emanet edilen gıda kolisi ve kışlık 

malzemeler, Genç TDV üyeleri tarafından ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılmıştır. 

1.2.4. Çevre Ve Canlı Duyarlılığı Faaliyetleri 

1 İyilik 1 Fidan  

Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü 

bünyesinde 81 ilde devam etmekte olan proje 

kapsamında 3.560.000₺ bağış toplanmış olup, bu 

kapsamda 357.500 fidanın toprakla 

buluşturulması sağlanmıştır. 
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Can Dostların Yanındayız  

Her şart ve koşulda bizlere emanet olan can 

dostlarının yanındayız. Soğuk kış günlerinde, 

çocuklarımızla birlikte mahallelerimizdeki 

parklara ve ağaçlandırılmış alanlara mama ve 

yiyecek bırakılmış ve sokak hayvanlarına yönelik 

barınak çalışmaları yapılmıştır. 

Adım Adım Memleketim Projesi 

Gençlik Kollarımızın yapılandığı 17 ildeki gönüllülerin katılımı ile, 16-29 yaş aralığındaki 

gençler başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın tarihi, kültürel ve manevi gelişimine 

katkı sağlanması ve gençlerin girişimcilik potansiyelinin arttırılmasına yönelik olarak T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Gelecek Gençlerin’ temalı Kültür Endüstrileri Destek 

Programına 500.000 TL hibe destekli “Adım Adım Memleketim” projemiz ile Telif Hakları 

Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır. 

1.2.5. Güne Özel Ve Tematik Faaliyetler 

Gönüllü Buluşması  

Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolları olarak, 

Vakfımız gönüllüleriyle yüz yüze buluşularak veya 

çevrimiçi görüşmelerde gönüllülük çalışmaları 

hakkında istişarelerde bulunulmuştur. 

Fikrini Söyle-Birlikte Tamamlayalım 

Gençlerin Projelerini desteklemek ve hayallerini 

gerçekleştirmelerine imkân sağlamak üzere 

periyodik toplantılarla beyin fırtınaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Doğa Yürüyüşü 

TDV Gönüllülerimizin katılımıyla Mamak Kıbrıs 

Kanyonu ve Çubuk 1 Rekreasyon alanında, küresel 

anlamda yaşanan iklim değişikliğine dikkat 

çekmek için doğa yürüyüşleri gerçekleştirilmiştir. 

Kadın/Gençlik Kollarının bulunduğu illerde de 

benzer şekilde iklim değişikliğine dikkat çekmek 

amacıyla doğa yürüyüşleri gerçekleştirilmiştir. 
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15 Temmuz Milli İrade Günü  

Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da 15 Temmuz 

Milli İrade Günü’nde şehitliklerde şehit ailelerine 

Kur’an-ı Kerim dağıtılmış ve şehit aileleri ziyaret 

edilerek hatimler okunmuştur. 

Dünya İyilik Günü 

Gönüllülerimiz tarafından yapılan doğa yürüyüşü 

etkinliği ile doğaya ve tüm canlılara olan 

sorumluluklarımıza dikkat çekilmiştir. Etkinlikte 

gönüllüler tarafından özenle hazırlanan kuş 

yuvaları ağaçlara asılarak kanyonda yaşayan 

sahipsiz hayvanlar beslenmiştir. 

Dünya İnsani Yardım Günü 

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü 

münasebetiyle insani yardımda bulunan TDV 

Gönüllüleriyle TDV Medya Youtube kanalı 

üzerinden canlı yayın yapılmıştır. 

Dünya Çevre Günü 

5 Haziran Dünya Çevre Gününde, Ankara 30 

Ağustos Zafer Parkında genç gönüllüler ile 

gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara, Çevre 

Ahlakı ve Çevre Bildirisi kitapları hediye edilmiştir. 

‘Kelime ve Kavramlarla Çevre’ flashmob etkinliği 

düzenlenmiştir.  

Gençlik Kampları 

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile TDV Gençlik 

Kolları Genç Gönüllülerinin katıldığı “Gençlik ve 

Gönüllülük Erkek Kampı” Sakarya Arifiye Gençlik 

Kampı’nda, “Gençlik ve Gönüllülük Kız Kampı” 

Ankara Çamkoru Gençlik Kampı’nda 

gerçekleştirilmiştir. 
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1.2.6. Kültür ve Sanat Faaliyetleri 

Gönül Kütüphanemiz  

Kadın Kolları olarak, faaliyetlerimizin yürütüldüğü 

şehirlerde hayır çarşıları düzenlenerek buradan 

elde edilen gelirle Anadolu’nun dört bir yanına 

okul kütüphaneleri kurulmaktadır. Hayır 

çarşılarından elde edilen 415.339 ₺ ile 42 ilde, 

14’ü ilköğretim ve 41’i ortaöğretim olmak üzere 

toplam 55 okulda gönül kütüphanesi 

oluşturulmuştur. 

Genel Merkez Hayır Çarşısı  

23-24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Ahmet Hamdi 

Akseki Camii avlusunda hayır çarşısı açılmıştır. 

Hayır Çarşısından elde edilen 40.000 ₺ ile Ankara 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak 

Yenimahalle, Kazan ve Çubuk ilçelerinde belirlen 

ilk ve ortaöğretim okullarında, proje kapsamında 

seçilen kitaplardan birer kütüphane kurulmuştur. 

Safahat Okumaları  

Ülkemizde 2021 yılının “İstiklal Marşı” yılı ilan 

edilmesi münasebetiyle Mehmet Akif Ersoy’u 

tanıtmak ve Safahat okumaları konusunda 

gençliği aydınlatmak üzere 81 ili kapsayacak 

şekilde Okuma grubu oluşturularak ASBÜ Rektörü 

Musa Kazım Arıcan önderliğinde Safahat 

Okumaları semineri yapılmıştır. 

Bir Gönüllünün Yolculuğu 

1975’ten bu yana gönüllülerimiz eliyle her gün 

yeniden yazılan İyilik Hikayeleri “Bir Gönüllünün 

Yolculuğu” başlığı altında video serisi olarak TDV 

Medya Youtube kanalında seyirciler ile 

buluşturulmuştur. 
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Çocukluğumun Bayramları 

Hayallerin özgürce kurulduğu çocukluk döneminde 
bayramlar, güzel anıların biriktirildiği zamanlardır. 
Ülkemizde ilim, kültür, sanat ve düşünce alanlarında 
önde gelen isimlerin çocukluğuna dair unutamadığı 
bayram anılarından oluşan “Çocukluğumdaki 
Bayramlar” isimli söyleşi dizisi TDV Medya Youtube 
kanalında yayınlanmıştır. 

Hayatın İzinden 

Hayatının çeşitli dönemlerinde karşılaştığı imtihanlara 

sabır göstermiş, şükür, azim ve gayretle hayat 

mücadelesine devam etmiş kişilerin iyilik öyküleri 

topluma örneklik teşkil etmesi gayesi ile TDV Medya 

Youtube kanalında yayınlanmıştır. 

Anadolu’nun Kayıp Kahveleri  

Dost meclislerinin ve kitap sohbetlerinin vazgeçilmezi 

“Türk Kahvesi”; tarihi, kültürü, geleneği, Anadolu’nun 

farklı yerlerinde içilen ve belki de ismi hiç duyulmamış 

kahve çeşitleri ile Kahveci Müco tarafından 3 bölüm 

halinde TDV Medya Youtube kanalında “Anadolu’nun 

Kayıp Kahveleri” programıyla yayınlanmıştır. 

Ramazan ve Şifa Söyleşileri  

Ruha ve bedene şifa olan Ramazan ayının önemini 

anlatmak üzere “Ramazan ve Şifa” üst program başlığı 

ile bir dizi seminer gerçekleştirilmiş ve bu seminerler 

TDV Gönüllülük instagram hesabından canlı yayın 

yapılarak seyircilerle buluşturulmuştur. 

Doğal Yaşam Atölyeleri 

• Sabun Yapımı 

• Deri Tasarım 

• Bitki Bakımı 

• Helal Gıda 

• Sıfır Atık 

• Teraryum Yapımı 

• Ahşap Oymacılığı gibi atölye çalışmaları yapılmıştır. 
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1.2.7. Eğitim ve Akademik Faaliyetler 

Biz Bir Aileyiz (Yetim Anneleri Çevrimiçi Eğitim Programı) 

Bu program kapsamında; Kul ile Allah Arasındaki 

Bağ, Anne Çocuk Gelişimi, Esma-ül Hüsna ve 

Duaların Önemi, Zor Zamanlardan Güçlenerek 

Çıkmak, Zamanı Kaliteli ve Güzel Kullanma, 

Mutluluk Nedir? Nasıl Mutlu Oluruz?, Çocuk ve 

Oyun, Manevi Gelişimimizde Namazın Önemi, 

Birlikte Yaşama Ahlakı, Çocuklarda Manevi/Ahlaki 

Gelişim, Masal ve Çocuk Atölyesi, Çocuklarda 

Sağlıklı Cinsel Gelişim, Teknolojinin Doğru 

Kullanımı konularında çevrimiçi eğitimler 

verilmiştir.  

Arada Bir Aradayız 

Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü 

olarak Vakfımız ve Başkanlık personelinin 

çocuklarına yönelik olarak Kasım ayı ara tatilinde 

yüz yüze eğitimler, faaliyetler, geziler, workshop 

vb. etkinlikler yapılmıştır. 

‘Bildiğini Biliyoruz’ Tematik Cevrimiçi Bilgi Yarışması  

18-25 yaş arasındaki genç gönüllülere özel olarak birbirinden farklı konularla her ay ‘Tematik 

Çevrimiçi Bilgi Yarışması’ düzenlenmiştir. 

Yapılan bilgi yarışması konularından bazıları: 

• Asımın Nesli Yarışıyor 

• Osmanlı’nın İz Bırakan Şahsiyetleri 

• Tarihten Bugüne Camilerimiz 

• Tarihten Bugüne Kudüs 

• TDV ve Gönüllülük 

• İstanbul’un Fethi 

• Çevre Ahlakı 

• Geleneksel Spor Dalları 

• 3 Aylar ve Faziletler 
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1.2.8. TDV KAGEM 

Vakfımız bünyesinde faaliyet gösteren 

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi 

(KAGEM)’nin, 2021 yılı boyunca 

gerçekleştirdiği eğitim-akademi ve 

sosyal-kültürel çalışma alanlarında 

düzenlediği panel, konferans, seminer, 

söyleşi, atölye ve diğer etkinliklerinden 

güz döneminde yüz yüze ve çevrim içi 

olarak 143.269 katılımcı, bahar döneminde yüz yüze ve çevrim içi olarak 42.868 katılımcı 

faydalanmıştır.  

Ayrıca, KAGEM’in düzenlediği panel, seminer, sempozyum, söyleşi vb. etkinlıklerden 2021 

yılı içerisinde yaklaşık 186.137 katılımcı faydalanmıştır. KAGEM’in beş ilde bulunan 

şubeleriyle birlikte 2021 yılı içinde toplamda 723.406 katılımcıya ulaşılmıştır. 

Panel Ve Konferanslar 

Güncel toplumsal meseleleri, tarihi, sosyal ve 

kültürel kökleri ve aktüel yansımalarıyla ele 

almak, belirli konularda kamuoyu farkındalığı 

oluşturarak alan uzmanı duayenlerle birlikte ilgili 

hedef kitleyi buluşturmak amacıyla düzenlenen 

konferans ve panellerden 2021 yılı bahar 

döneminde 1.357, güz döneminde 1.200 olmak 

üzere toplam 2.557 katılımcı faydalanmıştır. 
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MODERATÖR KONUK 
 
KONU  

UYGULAMA 
ŞEKLİ 

TARİH 
KATILIMCI 
SAYISI 

- Sinema Eleştirmeni-
Yazar İhsan Kabil 

Ankara Konferansları 
Düşüncenin Görsel Gücü: 
Sinema 

Çevrim İçi 17.02.2021 54 

- Prof. Dr. Musa Yıldız 
Ankara Konferansları 
Anadolu'yu Mayalayan 
Ruh Ahmed Yesevi 

Çevrim İçi 20.05.2021 36 

Fatma Haral Efe 

Prof. Dr. Ali Satan 
Haldun Lengirlioğlu Ustalara Saygı 

Çevrim İçi 16.03.2021 659 
Prof. Dr. Mustafa 
Sabri Küçükaşçı Prof. Dr. Haluk Dursun 

- Doç. Dr. Osman 
Aydınlı 

Medeniyetin Şehirleri 
Semerkant Çevrim İçi 16.02.2021 45 

- Öğr. Gör. Dr. Savaş 
Ş. Barkçin 

Tevhid ve Hayat 
Seminerleri Çevrim İçi 29.01.2021

28.05.2021 563 

TOPLAM 1.357 
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Okuma Tartışma Grupları 

Lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik 

planlanan “Okuma-Tartışma Grupları” ile 

katılımcıların; dil becerilerini geliştirmesi, 

topluma etki eden konular hakkında bilgi sahibi 

olması, sosyoloji, psikoloji, felsefe ve sanat gibi 

birçok alanda yoğun okumalar yaparak, sözlü ve 

yazılı analitik düşünme becerisinin geliştirmesi 

hedeflenmektedir. 2021 yılı bahar dönemi seminerlerinden çevrim içi olarak 501 kişi, güz 

dönemi ise yüz yüze ve çevrim içi olarak 3.132 katılımcı faydalanmıştır. 2021 yılında toplam 

3.633 kişi eğitimlere katılım sağlamıştır. 
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MODERATÖR KONUK KONU 
UYGULAMA 

ŞEKLİ 
KATILIMCI 
SAYISI 

Mütevelli Heyeti II. 
Başkanı İhsan Açık 

Dr. Necdet Subaşı 

Zihinsel Hicret Okumaları Çevrim İçi 187 
Prof. Dr. Ejder Okumuş 

Prof. Dr. Ömer Kara 

Prof. Dr. Gürbüz Deniz 

- Dr. Nergiz Dama Sosyal Politika Akademisi Çevrim İçi 12 

- 
Senarist/Yönetmen 
Yeşim Tonbaz Güler 

Başka Bir Dünya: Yedinci 
Sanat Eleştirileri Çevrim İçi 58 
 

- Ali Işık Genç Kalemleri Arıyoruz 
Atölye Çalışması Çevrim İçi 16 

- Selma Öztürk Pınar 

Avrupa'daki 
Müslümanların Durumu 
Ötekileştirmenin Gerçek 
Yüzü 

Çevrim İçi 54 

- Dr. Yasin Ramazan Düşünen İnsan Nasıl 
Düşünür? Çevrim İçi 38 

- Prof. Dr. Gürbüz Deniz Müslüman Düşünürler ve 
Düşüncenin Serüveni Çevrim İçi 37 

- Prof. Dr. Ali Avcu & Prof. 
Dr. Vejdi Bilgin 

Dini ve Sosyolojik 
Boyutuyla Türkiye'de Dini 
Gruplar 

Çevrim İçi 61 

- Doç. Dr. Cemil Kutlutürk Dinler Tarihi Hakkında 
Neler biliyoruz Çevrim İçi 38 

TOPLAM  501 
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UYGULAMA 
ŞEKLİ 

TARİH 
KATILIMCI 

SAYISI 

Prof. Dr. Bilal Kemikli 

Ankara Konferansları 
Dünden Bugüne 
Peygamber Sevgisini 
Anlatmak Aracı 
Olarak ''Şiir' 

Çevrim İçi 9.11.2021 72 

Prof. Dr. Ali Ayten 
Ankara Konferansları 
Bireyin Başa Çıkma 
Sürecinde Dinin Rolü 

Çevrim İçi 14.12.2021 68 

Yazar Mehmet Doğan Medeniyetin Şehirleri 
Ankara Yüz Yüze 4.10.2021 110 

Öğr. Gör. Dr. Savaş Ş. Barkçin Tevhid ve Hayat 
Seminerleri Yüz Yüze 20.12.2021 950 

TOPLAM 1.200 
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Öğle Arası Seminerleri 

Alanında  uzman kişiler tarafından İnanç, düşünce 

ve ahlak alanlarında Öğle Arası Seminerleri 

düzenlenmiştir. Halka açık olarak düzenlenen 

seminerlerimizden 2021 yılı bahar döneminde 

haftalık 147 (çevrim içi), güz döneminde haftalık 

170 (yüz yüze) olmak üzere toplam 317 katılımcı 

yararlanmıştır. Yıl bazında bakıldığında ise 2021 

yılında toplamda 2.593 katılımcı öğle arası 

seminerlerinden faydalanmıştır. 
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MODERATÖR KONUK KONU 
UYGULAMA 

ŞEKLİ 

 
KATILIMCI 

SAYISI 

Mütevelli Heyeti II. 
Başkanı İhsan Açık 

Yusuf Kaplan 
Zihinsel Hicret 
Okumaları Çevrim İçi 1.129 Prof. Selçuk Coşkun 

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç 

- 
Doç. Dr. Eyüb Öztürk Bilinmeyen 

Yönleriyle 
Osmanlı 

Yüz Yüze 43 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Karaman 

Doç. Dr. Hasan 
Meydan 

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ile 
“Dijital Gençlik ve Mahremiyet 
Algısı” 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Derviş 
Dereli "Dijital Dünyada 
Dindarlık" 

Dijital Çağa 
Çevrimiçi 
Eleştiriler 

Çevrim İçi 1.836 

- 

Prof. Dr. Sönmez Kutlu 
Tarihsel 
Bağlamıyla 

Yüz Yüze 83 
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Toru Mezhepler Arası 

İlişkiler 
Prof. Dr. Osman Aydınlı  

Dr. Öğr. Üyesi Muhyettin İğde  

Prof. Dr. Ali Avcu  

- Doç. Dr. Cemil Kutlutürk Dinler Tarihi 
Okumaları Yüz Yüze 16 

 Ahmet Belada 
Gazali ile 
Birlikte 
Düşünelim 

Yüz Yüze 25 

TOPLAM  3.132 
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ŞEKLİ 

DERS 
GÜNÜ 

HAFTALIK 
KATILIMCI 

SAYISI 

Doç. Dr. Mustafa Necati Barış Tematik İslam Tarihi Çevrim İçi Pazartesi 34 

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım 
Günümüzde 
Peygamber 
Öğretilerini Anlamak 

Çevrim İçi Perşembe 38  

Ravza Cihan Peygamberler Tarihi Çevrim İçi Cuma 75 

TOPLAM               147 
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İkindi Seminerleri 

İslamî ilimler alanlarında katılımcı gruplarına 

yönelik gerçekleştirilen İkindi  Seminerlerden 

2021 bahar döneminde haftalık 144, güz 

döneminde haftalık 81 olmak üzere toplam 225 

katılımcı yararlanmıştır. Yıl bazında bakıldığında 

ise 2021 yılında toplam 2.445 katılımcı bu 

seminerlerden faydalanmıştır. 

 

 

Aile ve Psikoloji Seminerleri 

Aile, toplum ve bireysel sorunların çözümüne 

yönelik alanında uzman psikolog, psikiyatr ve 

ilahiyatçıların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sıralı 

seminerlerde 2021 yılında çevrim içi ve yüz yüze 

olarak toplam 23.911 kişiye ulaşılmıştır. 
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TARİH 
HAFTALIK 
KATILIMCI 
SAYISI 

Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Ünsal Nüzûl Sırasına Göre 
Tefsir Okumaları Yüz Yüze Salı 47 

Dr. Ravza Cihan Siyer-i Nebi Çevrim İçi Çarşamba 93 

Dr. Fatma Bayraktar Karahan Kadın Sahabiler Yüz Yüze Perşembe 30 

TOPLAM               170 
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KONUŞMACI KONU UYGULAMA ŞEKLİ 
HAFTALIK 
KATILIMCI 

SAYISI 

Amine Nuriye Çıtırık Güncel Fıkhî Meseleler Çevrim İçi 88 

Aynur Yaşar Ana Konularıyla Kur'an Çevrim İçi 32 

Sema Yiğit Hadislerle İslam Çevrim İçi 24 

TOPLAM               144 
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HAFTALIK 
KATILIMCI 

SAYISI 

Dr. Lamia Levent Abul Hikmet Aynasından Yansımalar Çevrim İçi 25 

Amine Nuriye Çıtırık Güncel Fıkhî Meseleler Yüz Yüze 40 

Aynur Yaşar Ana Konularıyla Kur'an Yüz Yüze 16 

TOPLAM               81 
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Aile ve Biz Seminerleri 

 

Psikoloji Seminerleri 

Bugünün Dünyasında Ebeveyn Olmak 

 

Söyleşiler 

Düşünce, kültür, edebiyat ve sanat hayatımızın ‘kök’ 

değerlerinin gençler başta olmak üzere toplumun her 

kesime aktarılması amacıyla düzenlenen; Kalem 

Söyleşileri, Babamdan Bana, Kafa Dengi, Dijital Çağda 

Çevrim İçi Eleştiriler ve Müzik Söyleşileri gibi çeşitli 

söyleşileri kapsayan faaliyetlerdir. 2021 yılında çevrim 
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MODERATÖR KONUK KONU 
UYGULAMA 
ŞEKLİ 

TARİH 
KATILIMCI 

SAYISI 

Gülşah Öğürtay Aile Dan. Senem Yıldız Tekli Ebeveynlik 
Kavramı ve Çocuk Çevrim İçi  18.02.2021  2.626  

Gülşah Öğürtay Klinik Psk. Gökhan Ergür  

Çocukların Ruhsal 
Gelişim 
Evrelerine Karşı 
Ebeveynlik Rolleri  

Çevrim İçi 18.03.2021 1.619 
  

Gülşah Öğürtay Psk. Dan. Nisa Müezzinoğlu Aile içi İletişim ve 
Mahremiyet Çevrim İçi  29.04.2021  1.790  

Gülşah Öğürtay Psk. Müberra Ulukaya 
Kardeş Rekabeti, 
Kıskançlık Kavramları 
Üzerinden Aile 

Çevrim İçi 27.05.2021 1.583 

TOPLAM               7.618 
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UYGULAM
A ŞEKLİ 

TARİH 
KATILIM
CI SAYISI 

Psk. Nurefşan Yılmaz Rüyalarımız Ne Diyor? Neden 
Rüya Görüyoruz 

Psk. Mustafa 
Çay Çevrim İçi 7.01.2020 3.246 

Psk. Nurefşan Yılmaz Çocuklarda Dikkat Eksikliği 
ve Hiperaktivite Bozukluğu 

Uzm. Klinik Psk. 
Müjde Yahşi Çevrim İçi 4.02.2020 5.411 

Psk. Nurefşan Yılmaz Günlük Yaşamda Kaygı 
Yönetimi 

Psk. Zeynep 
Kocamaz 
Öztürk 

Çevrim İçi 18.02.2020 3.714 

Psk. Nurefşan Yılmaz Duygusal Zekâ Nedir? Nasıl 
Gelişir? 

Uzm. Psk. Berat 
Yağmur Güler Çevrim İçi 3.03.2020 1.813 

Psk. Nurefşan Yılmaz 
Pandeminin Psikolojik ve 
Toplumsal Etkilerinin Aileye 
Yansımaları 

Klinik Psikolog 
Tuba Dursun 
Tuncel 

Çevrim İçi  2.049 

TOPLAM               16.233 
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ŞEKLİ 

TARİH 
KATILIMCI 

SAYISI 
Prof. Dr. 
Ramazan 
Altıntaş 

İnanç Akımları ve Maneviyat 
Eksikliği Yüz Yüze 25.11.2021 35 

Prof. Dr. Mücahit 
Öztürk 

Çocuğumuzun Ruh Sağlığını Nasıl 
Koruyabiliriz? Yüz Yüze 24.12.2021 25 

TOPLAM  60 
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içi ve yüz yüze gerçekleştirilen programlara 

bahar döneminde 74.374 kişi, güz döneminde 

37.197 kişi olmak üzere toplamı 111.571 sosyal 

medya takipçisine ulaşmıştır. 
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ŞEKLİ 
TARİH 

KATILIMCI 
SAYISI 

Doç. Dr. Fatih Koca Mustafa Cihat Doç. Dr. Fatih Koca 
ile Müzik Söyleşileri Çevrim İçi 28.01.2021 11.860 

- Prof. Dr. Nurullah Genç Kalem Söyleşisi Çevrim İçi 2.02.2021 1.540 

Doç. Dr. Fatih Koca Doç. Dr. Ubeydullah 
Sezikli 

Doç. Dr. Fatih Koca 
ile Müzik Söyleşileri Çevrim İçi 18.02.2021 1.882 

-  Mustafa Çiftçi 
Kalem Söyleşileri 
Edebiyat ve Anadolu 
İrfanı 

Çevrim İçi 9.03.2021 415 

-  Prof. Dr. Zülfikar Güngör 
Kabulünün 100. 
Yılında İstiklal Marşı 
Bize Ne Söyler 

Çevrim İçi 12.03.2021 996 

Doç. Dr. Fatih Koca Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Demirci 

Doç. Dr. Fatih Koca 
ile Müzik Söyleşileri Çevrim İçi 25.03.2021 1.877 

-  
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep 
Gemuhluoğlu 

Sanat Söyleşisi Din, 
Sanat ve Felsefe 
İlişkisi 

Çevrim İçi 6.04.2021 35 

Gülyaşar Şen  Nuriye Çakmak Çelik Kalem Söyleşileri 
Ustalarla Söyleşmek Çevrim İçi  6.04.2021  2.360  

- Fatma Bayram 

 
Okumak Anlamak ve 
Yaşamak Üzerine 
  

 
Çevrim İçi 

  

21.05.2021 
09.04.2021 
12.03.2021 
12.02.2021  

70.850 
 
  

İshak Özen  Prof. Dr. Enderhan Karakoç Babamdan Bana 
Abdurrahim Karakoç Çevrim İçi  10.06.2021  1.108  

TOPLAM 92.932 

 

MODERATÖR KONUK KONU 
UYGULAMA 

ŞEKLİ 
TARİH 

KATILIMCI 
SAYISI 

-  Mehmet Dursun Çiçek 
Kalem Söyleşiler 
Dağın Türkünün ve 
Fotoğrafın Ötesi 

Yüz Yüze  16.11.2021 25  

Doç. Dr. 
Hasan 
Meydan 

Prof. Dr. Murat Hakkı 
Akın 

Dijital Gençlik ve 
Mahremiyet Algısı Çevrim İçi  25.11.2021 943  

Doç. Dr. 
Hasan 
Meydan 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Derviş Dereli Dijital Dünyada Dindarlık  Çevrim İçi  23.12.2021 842  

- Mehmet Tahir İkiler Hayatın İçinde Tiyatro Yüz Yüze 13.11.2021 35 

- Sertaç Abi 
(Sertaç Güngör) Dijitalde Var Olmak Yüz Yüze 18.12.2021 65 

Fatih Çakmak Şair Ahmet Edip 
Başaran 

Kalem Söyleşileri 
Hızır'ı Beklerken Yüz Yüze 28.12.2021 25 

- Fatma Bayram  
Okumak Anlamak ve 
Yaşamak Üzerine Çevrim İçi 

01.10.2021 
26.11.2021 
24.12.2021 

35.862 

TOPLAM 37.797 
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Ramazan Programları 

Ramazan ayının bereketini, ruhunu ve maneviyatını yaşatmak amacıyla Ramazan ve Hayat 

Söyleşileri, Sahur Öncesi, Ramazan Özelinde Güncel Fıkhı Meseleler ve Ramazan Mukabelesi 

başlığı altında çevrim içi platformlar üzerinden 2021 yılında 31.072 katılımcıya ulaşılmıştır. 

Sanat Programları 

Kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılan klasik Türk 

İslam sanatlarımızın unutulmaması,  gelecek 

nesillerimiz tarafından tanınıp yaygınlaştırılması, 

ayrıca modern sanatların ilgilileriyle 

buluşturulması amacıyla çeşitli dallarda 

seminerler düzenlenmektedir. Sanat 

programlarımız Hüsn-i Hat, Ebru, Kati, Minyatür, 

 MODERATÖR KONUK KONU UYGULAMA TARİH 
KATILIMCI 

SAYISI 
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- Amine Nuriye Çıtırık 
Ramazan Özelinde Güncel Fıkhî 
Meseleler Çevrim İçi 29.04.2021 968 

- Amine Nuriye Çıtırık Ramazan Özelinde Güncel Fıkhî 
Meseleler Çevrim İçi 26.04.2021 971 

- Amine Nuriye Çıtırık Ramazan Özelinde Güncel Fıkhî 
Meseleler Çevrim İçi 22.04.2021 931 

- Amine Nuriye Çıtırık Ramazan Özelinde Güncel Fıkhî 
Meseleler Çevrim İçi 19.04.2021 1.431 

- Amine Nuriye Çıtırık Ramazan Özelinde Güncel Fıkhî 
Meseleler Çevrim İçi 15.04.2021 1.642 

- Amine Nuriye Çıtırık Ramazan Özelinde Güncel Fıkhî 
Meseleler Çevrim İçi 12.04.2021 2.828 

Dr. Öğr. 
Üyesi Sema 
Çelem 

Prof. Dr. Huriye 
Martı 

Ramazan ve Hayat Söyleşileri 
Oruç Özelinde İbadetin Mahiyeti Çevrim İçi 14.04.2021 7.128 

Klinik 
Psikolog 
Gökhan Ergür 

Prof. Dr. İbrahim 
Gürses 

Ramazan ve Hayat Söyleşileri 
Ramazan’ın İnsan Ruhuna Etkisi Çevrim İçi 21.04.2021 3.544 

Fatih Çakmak Dr. Öğr. Gör. Yasin 
Ramazan Başaran 

Ramazan ve Hayat Söyleşileri 
İnsan ve Gerçeklik Üzerine 
Düşünmek 

Çevrim İçi 28.04.2021 1.147 

Elif Oğuz Yazar Betül Şatır 
Ramazan ve Hayat Söyleşileri 
Sosyal Medya İnzivası Mümkün 
müdür? 

Çevrim İçi 5.05.2021 3.253 

- Doç. Dr. Fatih Kurt Çocukluğumun Bayramları Çevrim İçi 15.05.2021 1.157 

- Ahmet Akça Çocukluğumun Bayramları Çevrim İçi 14.05.2021 569 

- Dr. Burhan İşleyen Çocukluğumun Bayramları Çevrim İçi 13.05.2021 567 
Mesut Emre 
Balcı 

Dr. Mehmet 
Güllüoğlu 

Sahur Öncesi Söyleşileri -
Ramazan, Gönüllülük ve Gençlik Çevrim İçi 16.04.2021 2.045 

Mesut Emre 
Balcı Mustafa Soykök Sahur Öncesi Söyleşileri -Gençler 

Bize Ne Söyler? Çevrim İçi 23.04.2021 1.017 

Mesut Emre 
Balcı 

Doç. Dr. Ahmet 
Murat Özel 

Sahur Öncesi Söyleşileri -
Yazmak: Niçin? Nasıl? Çevrim İçi 30.04.2021 1.080 

Mesut Emre 
Balcı Ersin Çelik 

Sahur Öncesi Söyleşileri -Yeni 
Sosyal Medya Mecralarında 
Gençler Üzerinden Algı Yönetimi 

Çevrim İçi 7.05.2021 580 

 
Nuray Duymaz 
Yasemin Duman 
Zehra Değirmenci 
Zehra Özkan 

Ramazan Hatim Programı Çevrim İçi 13.04.2021-
12.05.2021 

214 

TOPLAM 31.072 
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Ney ve Çini gibi geleneksel İslam Sanatlarının yanı sıra Resim, Karikatür ve Fotoğrafçılık gibi 

modern sanatlardan oluşmaktadır. Sanat seminerinde, çalışan katılımcıları da içine alacak 

şekilde eğitim fırsatı sunulmakta olup bu alanlarda oluşturulan resim, fotoğraf, karikatür ve 

klasik İslam sanatlarına ait eserlerle sergiler açılmaktadır. 4-9 Ekim 2021 tarihleri arasında 

gerçekleşen ‘’Bir Başka Ankara‘’ fotoğraf sergisini toplam 1.370 kişi ziyaret etmiştir. 

Sanat Seminerleri 

Sanat seminerleri başlangıç ve ileri aşama olmak üzere iki seviyeden oluşmaktadır. Bu 

seminerlerimizden haftalık olarak bahar döneminde 201 katılımcı, güz döneminde ise 331 

katılımcı olmak üzere haftalık 532 katılımcı yararlanmıştır. 

 

Bir Ömür Sanat 

Türk-İslam Sanatları yolunda ömrünü harcamış ustaların hayatlarını sanatlarına nasıl 

adadıklarının işlendiği, belgesel formatında kayıt altına alındığı ve gelecek nesillere 

aktarılmasının hedeflendiği ‘’Bir Ömür Sanat’’ videoları çevrim içi olarak yayımlanmıştır. Söz 

konusu videolar 9.463 takipçi tarafından izlenmiştir. 
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EĞİTMEN DERS ADI UYGULAMA ŞEKLİ 
GRUP 

SAYISI 

HAFTALIK 
KATILIMCI 

SAYISI 

Tuba Güvem Alagöz Ney Çevrim İçi 1 Grup 17 

Bekir Er Hüsn-i Hat Çevrim İçi 2 Grup 21 

Mine İnan Çini Çevrim İçi 1 Grup 12 

Rabia Nalkesen Hüsn-i Hat Çevrim İçi 2 Grup 18 

Seher Meriç Fotoğrafçılık Çevrim İçi 1 Grup 15 
Filiz Şenol Kat'ı Çevrim İçi 1 Grup 13 

Semra Ata Tezhip Çevrim İçi 5 Grup 105 

TOPLAM 201 
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Filiz Şenol Ebru Yüz Yüze 3 Grup 31 

Filiz Şenol Kat'ı Yüz Yüze 1 Grup 11 

Yasemin Sönmez Hüsn-i Hat Yüz Yüze 2 Grup 19 

Hasan Hüseyin Durmuş Hüsn-i Hat Yüz Yüze 2 Grup 16 

Semra Ata Tezhip Yüz Yüze / Çevrim İçi 11 Grup 115/20 

Seher Meriç Fotoğrafçılık Yüz Yüze / Çevrim İçi 2 Grup 16/11 

Mine İnan Çini Yüz Yüze 2 Grup 16 

Gülay Arkün Minyatür Yüz Yüze 2 Grup 16 

Tuba Güvem Alagöz Ney Yüz Yüze / Çevrim İçi 3 Grup 48/12 

TOPLAM 331 
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Sanat ve Medeniyet Seminerleri 

Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş ve uzak coğrafyaları birleştiren bir kültür ve 

medeniyetin ifadesi ve estetik bir yansıması olan İslam sanatının, edebiyat, resim ve mimari 

gibi perspektiflerden ele alındığı seminerler düzenlenmiş, söz konusu seminerlerden 60 kişi 

faydalanmıştır. 

Sanat Sergisi (Bir Başka Ankara Fotoğraf Sergisi) 

4-9 Ekim 2021 tarihleri arasında Milli Kütüphane Sergi Salonunda gerçekleştirilen ve açılışı 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapılan "Bir Başka Ankara" fotoğraf 

sergisini toplam 1.370 kişi ziyaret etmiştir. Serginin İstanbul, İzmir, Adana ve Gaziantep gibi 

illerde de yapılması planlanmakta olup ilk olarak Mart 2022’de İzmir’de sergilenmesi 

düşünülmektedir. Ayrıca Diyanet Vakfı Yayınları tarafından bu sergilerin kitaplaştırılma 

çalışması da başlatılmıştır. 

Dil Seminerleri 

Dil Seminerleri 

Giriş, orta ve ileri düzey olmak üzere üç seviyeden 

oluşan Arapça, Osmanlı Türkçesi ve Farsça 

seminerleri düzenlenmektedir. Ayrıca İlahiyat ön 

lisans öğrencilerine yönelik dil dersi  takviye 

grupları da bulunmaktadır. Bu seminerlerimizden 

bahar döneminde 157, güz döneminde 128 

olmak üzere çevrim içi ve yüz yüze haftalık olarak 

toplam 285 katılımcı faydalanmıştır. 
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İ KONUŞMACI KONU 

UYGULAMA 
ŞEKLİ 

TARİH 
HAFTALIK 

KATILIMCI SAYISI 

Mehmet Karslı Ciltçilik Çevrim İçi 4.01.2021 1534 

Semra Ata Tezhip Çevrim İçi 17.02.2021 3.841 

Tuba Güvem Alagöz Ney Çevrim İçi 17.03.2021 2.810 

Filiz Şenol Katı Çevrim İçi 14.03.2021 1.278 

TOPLAM 9.463 
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İ MODERATÖR KONUK KONU 

UYGULAMA 
ŞEKLİ 

TARİH 
KATILIMCI 

SAYISI 

Dr. Öğr. Gör. 
Hesna Haral 

Dr. Öğr. Gör. 
Mustafa Sürün 

İslam Sanatı 
Adına İlkeler 
Belirlemek 

Çevrim İçi 26.11.2021 35 

Dr. Öğr. Gör. 
Hesna Haral 

Dr. Öğr. Üyesi 
Abdurrahim 
Ayğan 

İslam Resmi Çevrim İçi 31.12.2021 25 

TOPLAM 60 
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Dini Kavramlar İşaret Dili Semineri 

İşaret dili kullanmak zorunda olan bireylere ve onlarla çalışan eğitimcilere yönelik 

düzenlenen seminerlere 2021 yılı bahar döneminde çevrim içi olarak yapılan seminerden 

haftalık 41 katılımcı, güz döneminde yüz yüze yapılan seminerden haftalık 32 katılımcı 

olmak üzere haftalık 73 katılımcı faydalanmıştır. 

Kur’an-ı Kerim Seminerleri 

Kur’an-ı Kerim seminerleri başlangıç, tecvid ve hatim grubu olmak üzere üç kurdan 

oluşmaktadır. Çalışan katılımcılarımız için hafta içi öğle arası ve hafta sonu Cumartesi 

grupları bulunmaktadır. Programda üç kuru tamamlayanlara katılım belgesi verilmektedir. 

Çevrim içi ve yüz yüze olarak gerçekleşen seminerlerimizden bahar döneminde haftalık 438, 

güz döneminde haftalık 477 katılımcı olmak üzere haftalık 915 katılımcı yararlanmıştır. 29 

bayan, 3 erkek grubu olmak üzere toplamda 32 ayrı Kur’an-ı Kerim grubu bu seminerlerden 

yararlanmıştır. 
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EĞİTMEN DERS ADI UYGULAMA ŞEKLİ 
GRUP 

SAYISI 

HAFTALIK 
KATILIMCI 

SAYISI 

Luay Hateem Yaquub A.Ö.F Arapça Çevrim İçi 2 21 

İman Karakaya Arapça Çevrim İçi 5 32 

Shahram Keshavarzi Farsça Çevrim İçi 2 29 

Hesna Özbeyoğlu Osmanlıca Çevrim İçi 2 34 

Mahmut Küçük İşaret Dili Çevrim İçi 1 41 

TOPLAM  157 

GÜZ 
DÖNEMİ 

Luay Hateem Yaquub A.Ö.F Arapça Çevrimiçi 1 17 

İman Karakaya Arapça Yüz Yüze 4 43 

Shahram Keshavarzi Farsça Çevrim İçi-Yüz yüze 1 7/7 

Hesna Özbeyoğlu Osmanlıca Çevrim İçi-Yüz yüze 2 13/9 

Mahmut Küçük İşaret Dili Yüz Yüze 1 32 

TOPLAM 128 
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Yaz Okulu 

Lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan Yaz Okulu’nda Kur’an-ı Kerim, Din ve Hayat 

dersleri başta olmak üzere söyleşiler, atölye çalışmaları, farklı konu ve alanlarda uzmanlar 

eşliğinde gerçekleştirilen seminer programlarına 153 öğrenci katılmıştır. 
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EĞİTMEN UYGULAMA ŞEKLİ GRUP SAYISI 

HAFTALIK 
KATILIMCI SAYISI 

Nuray Duymaz Çevrim İçi 11 Grup 111 

Zehra Özkan Çevrim İçi 7 Grup 99 

Yasemin Duman Çevrim İçi 11 Grup 199 

Ramazan Meyvacı Çevrim İçi 2 Grup 29 

TOPLAM  438 
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EĞİTMEN UYGULAMA ŞEKLİ GRUP SAYISI HAFTALIK 
KATILIMCI SAYISI 

Nuray Duymaz Çevrim İçi 8 Grup 116 

Zehra Değirmenci Çevrim İçi 7 Grup 147 

Zehra Özkan Yüz yüze 8 Grup 108 

Fatma Bayat Sarpkaya Yüz yüze 6 Grup 78 

Ahmet Özcan Yüz yüze 2 Grup 18 

Ramazan Meyvacı Yüz yüze 1 Grup 10 

TOPLAM 477 
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İ KİTLE UYGULAMA TARİH 
KATILIMCI 

SAYISI 

ORTA OKUL Çevrim İçi 05-14Temmuz 119 

LİSE Yüz Yüze 02-12 Ağustos 34 

TOPLAM 153 
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Kagem Şubeleri 

2015 yılından bu yana İstanbul, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve İzmir olmak üzere toplam 5 

KAGEM şubesi açılmıştır. Bulunduğu ilin kültürel değerlerini de göz önünde bulundurarak 

çalışmalarını sürdüren KAGEM şubeleri; din, ilim, kültür, edebiyat, sanat ve felsefe 

alanlarında sahih bilgi ve düşünce ekseninde kadına, aileye ve gençliğe yönelik çalışmalar 

ile toplumun inanç ve ahlak dünyasına katkıda bulunmaktadır.  

KAGEM şubeleri olarak, eğitim-akademi ve sosyal-kültürel çalışma alanlarında düzenlenen 

panel, konferans, seminer, söyleşi, atölye ve benzeri eğitim programlarından Bahar 

döneminde çevrim içi olarak 285.242 kişi, güz döneminde çevrim içi ve yüz yüze 252.027 

kişi olmak üzere 2021 yılında toplam 537.269 katılımcı faydalanmıştır. 

 2021 Bahar Dönemi 
Çevrim İçi 

2021 Güz Dönemi 
Çevrim İçi ve Yüz Yüze 

2021 Toplam Katılımcı 

TDV KAGEM İSTANBUL 268.537 245.255 513.792 

TDV KAGEM GAZİANTEP 4.592 764 5.356 

TDV KAGEM ADANA 8.212 4.224 12.436 

TDV KAGEM İZMİR 710 399 1.109 

TDV KAGEM ŞANLIURFA 3.191 1.385 4.576 

TOPLAM 537.269 
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Sosyal Medya İstatistikler 

 

TDV KAGEM 

Sosyal Medya Takipçisi 

Yaş Aralığı Tablosu 

 

 

TDV KAGEM 

Erkek Sosyal Medya Takipçisi 

Yaş Aralığı Tablosu 

 

 

 

 

TDV KAGEM 

Kadın Sosyal Medya Takipçisi 

Yaş Aralığı Tablosu 

 

 

 

TDV KAGEM 

Genel Sosyal Medya Takipçisi 

Cinsiyet Tablosu 
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1.3. HAYRİ ve SOSYAL HİZMETLER 

1.3.1. Yurt İçi Hayri ve Sosyal Yardımlar 

Türkiye Diyanet Vakfı yurt içinde ve yurt dışında dinî, hayri ve insani amaçlı faaliyetleri ile 

Ülkemiz başta olmak üzere Müslüman ülke ve topluluklar ile dünyanın her tarafında ihtiyaç 

sahibi kişilere, savaş, işgal, doğal afetler gibi sebeplerle zor durumda kalan, sıkıntı içerisinde 

olan kişi ve topluluklara dil, din ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin imkânlar nispetinde 

yardım elini uzatmıştır. 

1.3.1.1. Muhtaçlara Yönelik Yardım ve Hizmetler 

Vakfımızın yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı yardımlar Kurban ve Ramazan 

döneminde yoğunlaşmaktadır. Tüm TDV Şubeleri marifetiyle Kurban ve Ramazan 

bereketinden ihtiyaç sahiplerinin istifade etmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda 

bulunulmuştur. 

Bu çerçevede 2021 yılında Vekalet Yoluyla 

Kurban Kesim Programı kapsamında yurt içinde 

81 ilde 64.033 hisse kurban kesimi 

gerçekleştirerek 2.657.369 ihtiyaç sahibi kişiye 

kurban eti ulaştırılmıştır. Ayrıca 2021 yılında 

3.689 hisse adak, akika, şükür ve nafile kurbanı 

kesilerek 153.094 ihtiyaç sahibine ulaşılmıştır. 

1.3.1.2. Yurt İçi Ramazan Ayı Yardımları 

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın Türkiye 

Diyanet Vakfı çalışmalarında özel bir yeri vardır. 

Kardeşlik duygularımızı perçinlediğimiz, 

paylaşmayı ve Ramazan iklimini doyasıya 

teneffüs ettiğimiz bu kutlu ayda “Gönüllerde yer 

etmek en büyük bereket kaynağımızdır.” 

düşüncesiyle Vakfımız Covid 19 salgınına 

rağmen bu faaliyet döneminde en üst hijyen 

kurallarına uyarak hizmetlerini sürdürmüştür. 

Ülkemizin dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımız ve Türkiye’yi umut ışığı olarak 

gören mülteci kardeşlerimizle Ramazan sevinci 

paylaşılmıştır. Yurt içinde ihtiyaç sahipleri ve 

muhacir ailelere alışveriş yardım kartları, gıda 

paketleri ve iftar paketleri dağıtılmıştır. 
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2021 yılı Ramazan yardım çalışmaları kapsamında ülke genelinde 81 ilde (1004 farklı 

merkezde) faaliyette bulunulmuş olup, 120.114 adet alışveriş yardım kartı, 80.465 adet iyilik 

paketi, 7.400 adet Bayramlık Yardım Kartı ve 30.418 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı 

dağıtılmıştır. Yapılan çalışmalardan toplam 1 milyon 221 bin 51 kişi faydalanmıştır. 

1.3.1.3. Yurt içi Doğal Afet Yardımları:  

Vakfımız yurt içinde yaşanan doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın yanında 

olmuştur. Kastamonu, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla’da aşağıdaki yardım faaliyetleri 

gerçekleştirmiştir.  

Kastamonu-Sinop-Bartın Sel Afeti: 

11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop, 

Kastamonu ve Bartın’da yaşanan sel 

felaketine Genel Merkezden ve yerelden 

görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve 

gönüllülerimizle birlikte müdahale 

ederek diğer sivil toplum kuruluşları ile 

ihtiyaçları karşılayıp bölgede günlük 

sıcak yemek dağıtımı, ayni yardım 

toplama ve dağıtım çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 
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• Günlük 4.000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır. 

• Bölgeye gelen ayni yardımların dağıtımı yapılmış, ayrıca bölge halkının ve bölgede çalışma 

yürüten diğer kesimlerin (STK çalışanları, gönüllü gelenler vb.) iletişimde kesinti yayaşaması 

için powerbank, jeneratör vb. elektrik enerjisi sağlayacak ürünlerin dağıtımları 

gerçekleştirilmiştir. 

• Bölgede çalışma yapan belediye, AFAD, güvenlik güçleri ve diğer kurumlar ile afetzede 

vatandaşlar için 36 gün süreyle sıcak yemek üretim ve dağıtımı gerçekleştilerek, toplamda 

108 bin kişilik yemek ve muhtelif miktarda çay, su vb. diğer ikramlıklar dağıtılmıştır. 

Antalya-Muğla Orman Yangını 

Vakfımız, Muğla ve Antalya’da 2021 yılı içinde yaşanan orman yangınlarına tüm ekibiyle 

birlikte hızlı bir şekilde müdahale ederek yaşanan acıları hafifletmeye çalışmıştır. 

Bu kapsamda Manavgat’a yönlendirilen mobil mutfak aracılığıyla başta afetzedeler olmak 

üzere bölgede çalışma yürüten ekiplerle birlikte toplam 20.000 kişiye ev ortamını 

aratmayacak sıcak yemek ulaştırmıştır. Ayrıca bölgede ihtiyaç duyulan buzdolabı, çamaşır 

makinesi, fırın, mutfak ve ev eşyaları, tablet, bilgisayar gibi malzemeler de hızlı bir şekilde 

temin edilerek yangından etkilenen ailelere ulaştırılmış, bu kapsamda 1.500 kişiye 50.000 TL 

değerinde ayni yardım yapılarak bir an önce normal hayata geçebilmelerine yardımcı 

olunmuştur. 

Muğla’da başlayan ve günlerce devam eden orman yangınlarına da görevli ve gönüllüleriyle 

birlikte canla başla müdahale edere söndürme ve soğutma çalışmalarına destek veren 

Türkiye Diyanet Vakfı, insani yardım noktasında da bölge halkını yalnız bırakmayarak ihtiyaç 
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duyulan gıda, giysi, içecek, yangınlara müdahalede kullanılmak üzere baret, eldiven, yangın 

tüpü, ısıya dayanıklı ayakkabı, pantolon, maske, kürek, tırmık gibi malzemeleri de temin 

ederek bölge halkının ve ekiplerin istifadesine sunulmuş, yangın afeti kapsamında 3.500 

kişiye nakdi yardım ulaştırmıştır. 

1.3.2. Yurt Dışında Yapılan Hayri ve Sosyal Yardımlar 

Türkiye Diyanet Vakfı misyonu ve vizyonu çerçevesinde, dünyanın birçok ülkesinden gelen 

yardım taleplerini imkânları ölçüsünde karşılamaya çalışmaktadır. Stratejik planımızda yurt 

dışı hayri ve insani yardım faaliyetleri çok önemli bir yer tutmaktadır.  

1.3.2.1. Ramazan Ayında Yapılan Yardımlar 

 Vakfımız, tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınına rağmen 2021 yılı Ramazan 

ayında 75 ülke ve 207 bölgede kardeşlerimize 125.835 iyilik paketi, 53.350 iftar paketi ve 

13.375 bayramlık paketi ulaştırmış, bu yardım paketlerinden 695.000 kişi istifade etmiştir.  

1.3.2.2. Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı 

Türkiye Diyanet Vakfı, 26 yıldır kurban bayramlarını kardeşleriyle birlikte geçirmeyi gelenek 

hâline getirmiş ve hayırsever milletimizin emanet ettiği kurban vekaletlerini onlar adına 

dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerine şartlar ne olursa olsun ulaştırmaya devam etmiştir. 

Bunun için Vekâletle Kurban Kesim Programı bir kardeşlik ve iyilik projesi olarak 

adlandırılmaktadır.  
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Alicenap halkımızın Vakfımıza duyduğu güvenin bir tezahürü olarak bu program 

kapsamında kesilen kurban sayıları her geçen yıl artmaktadır. Bu artış faaliyet dönemimizde 

de devam etmiştir. Bu doğrultuda kurban vekaleti verenlerin isimleri okunmak suretiyle dini 

usul ve esaslara uygun olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız personeli ile 

gönüllülerimiz nezaretinde kesilmekte, yurt içinde ve yurt dışında gönül köprüleriyle bağlı 

olduğumuz birçok ihtiyaç sahibi kardeşimize, mültecilere, Kur’an kurslarına, mescitlere, 

medreselere ve öğrenci yurtlarına dağıtımı yapılmaktadır. 

Kurban Programı kapsamında 2021 yılında 77 ülke ve 339 bölgede 525.103 hisse kurban 

kesilmiş olup 21.791.778 kişi kurban programından faydalanmıştır. 2021 yılında Vakfımız 

tarafından yurt dışında 17.419 hisse, adak, akika, şükür ve nafile kurbanı kesilerek 711.684 

ihtiyaç sahibine ulaşılmıştır. 

1.3.2.3. Suriyeli Kardeşlerimize Yapılan Yardımlar 

2011 yılında Suriye’de başlayan kriz, iç savaşa dönüşerek ülke içine yayılmış ve çok taraflı 

hale gelerek, kitlesel bir nüfus hareketi meydana getirmiştir. Bu sebeple hem yurt içinde 

milyonlarca kişi yer değiştirmiş hem de hayatlarını kurtarmak isteyen milyonlarca kişi yurt 

dışına akın etmiştir. Hukuki olarak mülteci statüsü olmayan bu insanlar zorluklar içinde 

yaşam mücadelesi vermektedirler. 

Türkiye’nin komşusu ve asırlarca aynı coğrafyada kardeş, akraba ve dost olarak yaşadığı 

Suriyelilerin acısını dindirmek, sorunlarına çözüm üretmek için harekete geçen Türkiye 

Diyanet Vakfı, yardım kampanyaları düzenlemekte ve eğitimden sağlığa birçok alanda 

Suriyeli kardeşleri için projeler üretmektedir . Bu kapsamda 2020 yılı Ramazan ve Kurban 
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faaliyetimizde 40.000 iftar paketi, 1.500 çocuğa bayramlık kıyafet paketi dağılmış, 7.000 

hisse kurban kesimi gerçekleştirilmiştir. 

Bölgelere göre yardımlarımız; 

2021 yılı Ramazan faaliyetimizde 30.000 iftar, 2000 çocuğa bayramlık ve 48.372 gıda kolisi 

dağıtılmıştır. 10.390 hisse kurban kesimi gerçekleştirilmiştir. Toplamda 705.045 kişi 

faydalanmıştır. 

İyilik Konutları projesi kapsamında 

2021 yılında toplam 6.214 ev inşaatı 

tamamlanarak sahiplerine teslim 

edilmiştir. 

2021 yılında 17 cami-mescit ve 3 okul 

inşa edilmiş, Bir Damla Hayat Su 

Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi  projesi 

kapsamında 7 adet Su Kuyusu ve 

Vakıf Çeşmesi yapılmıştır. 

“Unutursan Yetim Kalır” projesi kapsamında 177 yetime, yetim himaye desteği 

verilmektedir. 

İnsani Yardımlar 

• Türkiye’den gönderilen 602 tır ayni yardımın dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

• Çeşitli bölgelerde günlük 165.000 adet ekmek dağıtımı yapılmakta, yine  günlük 16.000 

kişiye sıcak yemek verilmektedir. 

İdlib bölgesinde Vakfımızca işletilen Hz.Aişe, Zemzem ve İman kamplarının giderleri 

karşılanmaktadır.  

a. Kamplarda sadece yetim aileleri bulunmaktadır. 

b. Kamplarda 914 kadın ve yetim barınmaktadır. 

• İdlib Bölgesinde ücretsiz giyim mağazası ile aylık 3.000 kişiye kıyafet yardımı yapılmaktadır. 

• Zeytin Dalı Bölgesinde ücretsiz giyim mağazası ile aylık 2.300 kişiye kıyafet yardımı 

yapılmaktadır. 

• İdlib Bölgesinde gönüllü doktorlar ile kamplarda yaşayan sığınmacılardan ayda 2.000 kişiye 

haftalık periyotlarla muayene yapılarak ilaç desteği verilmektedir. 

• İdlib Bölgesinde 105.126 gıda kolisi ve 15.673 hijyen kolisi dağıtımı yapılmıştır. 

• Fırat Bölgesinde 41.561 gıda kolisi ve 11.292 hijyen kolisi dağıtımı yapılmıştır. 
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Eğitim 

• Vakfımız tarafından İdlib 

Bölgesi’nde işletilen 13 ilkokul, 4 

lise ve 4 yetim anaokulunda 

toplam 11.405 öğrenciye eğitim 

imkanı sağlanmaktadır. 

• İdlib Bölgesinde 1 okul inşaatı 

tamamlanlarak kullanıma hazır 

hale getirilmiştir. 

• Fırat Kalkanı Bölgesi’nde 2 okul 

inşa edilerek Millî Eğitim 

Bakanlığı’na devredilmiştir. 

• İdlib Bölgesinde bulunan 2 kültür merkezimizde 2.000 kişiye yönelik çeşitli mesleki eğitim 

kursları, eğitim ve kültür faaliyetleri düzenlenmektedir. Ayrıca kültür merkezlerimizde 

Türkçe, İngilizce ve bilgisayar kursları verilmektedir. 

• Fırat Bölgesinde işletmekte olduğumuz Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkezinde fizik tedavi, 

işitme-konuşma, psikoloji destek ve psiko-sosyal alanlarında aylık 250 savaş mağduru 

çocuğa destek sağlanmaktadır. 

• Fırat Kalkanı Bölgesinde Vakfımıza ait 3 kültür merkezimizde Türkçe, bilgisayar ve meslek 

kursları alanında 2.274 kişiye eğitim verilmektedir. 

• Dönemsel olarak öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapılmaktadır. 

Din Hizmetleri 

• İdlib Bölgesinde bulunan kamplara 13 cami ve mescit inşa edilmiştir. 

• Dönemsel olarak camilerin temizliğine destek verilmektedir. 

• İdlib bölgesinde 1 kabristan projesi yapılmıştır. 

• Fırat Kalkanı Bölgesinde 4 cami ve mescit inşa edilmiştir. 

• Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan 1989 din görevlisine ve Kur’an-ı Kerim dersleri 

geliştirme projesi kapsamında çalışan 573 din görevlisine aylık ücret desteği verilmektedir. 

• Zeytin Dalı Bölgesinde görev 

yapan 522 din görevlisine ve 

Kur’an-ı Kerim dersleri geliştirme 

projesi kapsamında çalışan 256 

din görevlisine aylık ücret desteği 

verilmektedir. 

• Barış Pınarı Bölgesinde görev 

yapan 220 din görevlisine ve 

Kur’an-ı Kerim dersleri geliştirme 

projesi kapsamında çalışan 47 din 
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görevlisine aylık ücret desteği verilmektedir. 

1.3.2.4. Arakan’da Yapılan Yardımlar 

Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşanan şiddet olayları sebebiyle söz konusu ülkeye 

Vakfımızca Ramazan ayı faaliyetlerimizde 10.000 adet iyilik paketi ve 5.000 bayramlık kıyafet 

dağıtılarak toplamda 50.000 kişiye bu yardımlar ulaştırılmıştır. Vekatle Kurban Kesim 

Organizasyonuyla 1050 hisse ile yaklaşık 43.575 

kişi ulaştırılmıştır. 

Vakfımız, 2021 yılı içerisinde 8W numaralı kampta 

1250 barınak inşa ederek yangın sebebiyle 

evlerini kaybeden Arakan’lı mülteci ailelere 

teslim etmiştir. Muson etkisiyle tahrip olan 950 

barınak yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. Vakfımız 

bugüne kadar inşa ve tadilatlarla birlikte 

toplamda 4000 barınağı hizmete mültecilerin kullanımına sunmuştur.  

Kutupalong Mülteci Kampı’nda Vakfımız tarafından inşa edilen sabun imalat atölyesi ve dikiş 

eğitim merkezinde Arakan’lı mültecilerin mesleki eğitimleri sağlanarak kriz sonrası süreçte 

meslek edinerek ekonomik kalkınmalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 

açmış olduğumuz dikiş eğitim merkezinde istihdam edilen öğretmen ve teknisyenlerin 

verdikleri eğitimlerle Arakan’lı kadınların farklı ürün gruplarının üretiminde uzmanlaşmaları 

sağlanmış ve eğitim dönemi sonunda başarılı olanlara dikiş makinesi hediye edilerek günlük 

geçimini sağlaması hedeflenmiştir. Üretilen kıyafetler mültecilere bila bedel dağıtılmakta 

olup özellikle kamp içerisinde bulunan okullarımızda eğitimlerine devam eden öğrenciler 

için 300 üniforma, pandemi döneminde toplum sağlığını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 

4000 adet bez maske ve AFAD tarafından işletilen Sahra Hastanesinde bulunan 

ameliyathanede kullanılmak üzere 235 adet ameliyat tekstil ürünleri ve 30 adet cerrahi 

önlük üretilmiş ve teslim edilmiştir. 

Cox’s Bazar şehrinde bulunan mülteci kamplarına mesleki eğitim(sabun ve dikiş atölyeleri) 

faaliyetlerimizle toplamda 138 kadın mülteciye dikiş nakış eğitimi verilmiş ,ürün gruplarının 

üretiminde uzmanlaşmaları sağlanmış ve eğitim dönemi sonunda başarılı olanlara günlük 

geçimini sağlaması için 138 dikiş makinesi hediye edilmiştir. 

Sadece 2021 yılında 150.000 şişeden fazla sıvı sabun üretilerek 750.000 kişiye fayda 

sağlamıştır. 

Üretilen kıyafetler mültecilere bila bedel dağıtılmakta olup özellikle kamp içerisinde 

bulunan okullarımızda eğitimlerine devam eden öğrenciler için 300 üniforma, pandemi 

döneminde toplum sağlığını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 4.000 adet bez maske ve AFAD 

tarafından faaliyet gösteren Sahra Hastanesinde bulunan ameliyathanede kullanılmak üzere 

235 adet ameliyat tekstil ürünleri ve 30 adet cerrahi önlük üretilmiş ve teslim edilmiştir. 
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Kamp içerisindeki tepeler arasında 

coğrafi ve mevsimsel yağmurlardan 

kaynaklanan geçiş sıkıntısını 

çözmek için Vakfımız tarafından 6 

adet tahta ve bambu köprü inşa 

edilmiştir. Aynı zamanda kamp 

içerisinde gece boyunca yaşanan 

ve yaşanması muhtemel olan 

güvenlik sorunlarını çözmek için 

150 adet solar aydınlatma direği 

yerleştirilmiştir. 

Mülteci konumunda Bangladeş’te bulunan Rohingya kamplarında yaşayan ve eğitim 

çağında bulunan ve eğitimden mahrum öğrencilere “İyilik Okulu Projesi” kapsamında 

2019’dan bu yana 2 okul inşa edilmiştir. Bu bağlamda 400 öğrenci ilkokul seviyesinde temel 

derslerde eğitim almaktadır. 

Yine bu proje kapsamda farklı okullarda eğitim gören 6.000 öğrenciye eğitim kiti (çanta, 

defter, kırtasiye malzemesi vb.) dağıtılmıştır. 

Kamp içerisinde Vakfımız tarafından inşa edilmiş 5 cami ve mescit bulunmaktadır. Bambu 

kullanılarak yapılan bu mescitlerden 2 tanesi RRRC’den alınan izin sonrası prefabrik yapıya 

dönüştürülerek uzun vadede daha dayanıklı hale getirilmiştir. 

Arakan halkının geleneksel din eğitimi kapsamında camii ve medreselerde (mektep, 

furkaniye vb. oluşumlarda) eğitim gören öğrencileri desteklemek adına kırtasiye ve ders 

materyali desteği sunulmuştur. İlgili medrese, mektep ve furkaniyeler Vakfımızca destek 

programına alınarak eğitim mekanlarının fiziki şartları ve standartları yükseltilmiştir. Burada 

hizmet veren yaklaşık 90 eğitmen Vakfımızca desteklenmektedir. Bu bağlamda 3 medrese 

ile yaklaşık 40 eğitmen ve 50 Camii’nin imamları ve Kur’an hocaları destek programından 

istifade etmektedir. Din eğitimi kapsamında destek programımıza aldığımız merkezlerde 

toplam 7.500 öğrenci Kur’an eğitimi almaktadır. 

Kamp içerisindeki farklı alanlarda ağaçlandırma projesi kapsamında toplamda 10.000 adet 

fidan dikimi gerçekleştirilerek doğal alanların korunması sağlanmıştır. 

Mülteci kamplarında geçtiğimiz yıllarda yaptırmış olduğumuz 9 adet su kuyusunun 

tadilatları yapılarak ihtiyaç sahiplerinin istifadesine sunulmuştur. 

Muson sezonunda 5.000 adet şemsiye dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bangladeş- Hindistan 

sınırında bulunan Lalmonirhat bölgesinde 1.000 adet battaniye dağıtılmıştır. 

Rohingya Krizinin başladığı 2017 Ağustos ayından bugüne kadar tüm projelerimiz için 

toplam 7.500.000 $ harcanmıştır.  



 

55 

 

1.3.2.5. Filistin’de Yapılan Yardımlar 

Türkiye Diyanet Vakfı Mescid-i Aksa Camisinin iç dekorasyonu için 1995'te çini 

gönderilmesiyle başlayan yardımlarını öğrenci bursları, gıda, iftar ve kurban 

programıyla sürdürmüş, 2021 yılında Filistin’de Kurban faaliyeti kapsamında 1540 

hisse kesilmiş olup 12.782 aileye fayda sağlanmıştır. Adak, Akika ve Şükür 

Kurbanı projesinde de ayrıca 231 hisse kesim ve dağıtımı yapılmıştır. 

Ramazan ayı programı dahilinde ise 2.750 adet gıda paketi, 2.000 İftar 

Paketi ve 750 Çocuk için Bayramlık kıyafet dağıtılmış, toplmada 

16.500 kişi bu bu yarımlarda faydalanmıştır. 

Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesi kapsamında 

da 5 su kuyusunun yapımı devam etmektedir. 

Yetim himaye projesinde ise 2020-2021 yılında 83 

yetime destek sağlanmıştır. 

Ayrıca 3 adet tam donanımlı ambulans alınarak 

Sağlık Bakanlığının hizmetine sunulmuş, 

hastanelerin acil servislerinde ihtiyaç duyulan tıbbi 

malzeme ve ilaçlar tedarik edilerek Gazze Şifa Hastanesine teslim 

edilmiştir. Keza hastanelere yoğun başvuru neticesinde ihtiyaç hissedilen 20 

adet fonksiyonel hasta yatağı Gazze Sağlık Bakanlığına hibe edilmiştir. 

Vakfımız, bu projelerin yanı sıra Al-Şati kampında bulunan İbadul Rahman Camii’nin 

restorasyonu çalışmalarını da tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmiştir. 

1.3.2.6. Yemen’e Yapılan Yardımlar 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımızca 2015 yılından bu yana devam eden iç savaş nedeni 

ile insani kriz yaşayan Yemen için 2018 yılında yardım kampanyası başlatılmıştır. 

Vakfımızın son iki yılda Yemen’de yaptığı faaliyetler ağırlıklı olarak İnsani ve Hayri Hizmetler 

olarak gerçekleşmiştir. Ramazan ve Kurban faaliyetlerinin önemli bir paya sahip olduğu bu 

çalışmalar 2019 yılında Vakfımızca başlatılan Yemen Kampanyası ile daha da önemli hale 

gelmiş bulunmaktadır. 

2021 Kurban Programı kapsamında 2800 

hisse kurban kesilerek 116.200 kişiye kurban 

eti ulaştırılmıştır. Ramazan ayında ise 9.400 

adet iyilik(gıda) paketi ve 4.150 bayramlık 

kıyafet yardımı 4.200 iftar paketi yapılarak 

55.350 kişiye ulaşılmıştır. 
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1.3.2.7. Endonezya Yardımları; 

• Endonezya’da meydana gelen sel felaketine 

bağlı olarak Vakfımız tarafından 30 bin dolar 

nakdi insani yardım yapılmıştır. 

• Ramazan ayında 800 adet iyilik paketi yardımı 

yapılmış, bu vesile ile yaklaşık 4.000 kişiye 

yardım ulaştırılmıştır. 

• Kurban Bayramı’nda ise 4.900 hisse kurban 

kesimi yapılmış ve bu kurban etlerinden 

203.350 kişinin faydalanması sağlanmıştır. 

1.3.2.8. Lübnan Yardımları, 

Ramazan faaliyetlerinde 6750 İyilik paketi ve 750 

bayramlık kıyafet paketi yardımları toplam 34.500 

kişiye ulaştırılmıştır. Ayrıca Kurban faaliyetleri 

kapsamında 2135 hisse kesilmiş olup 17.720 

aileye kurban eti dağıtımı yapılarak destek 

verilmiştir. 

1.3.3. Yetim Projesi 

Vakfımız yurt içinde ve dünyanın farklı bölgelerinde mağdur ve muhtaç durumda bulunan 

yetim çocukların yaşam şartlarını 

iyileştirmek adına yıllardır çeşitli faaliyetler 

yürütmektedir. Yıllardır eğitim bursları, 

yetimhane destekleri, Suriye’de yetim 

ailelerine yönelik destek projeleri ile devam 

eden çalışmalara ilave olarak 2020 yılında 

Yetim Projemiz hayata geçirilmiştir. 

Bu kapsamda yurt içinde 15 farklı ilden 455 

çocuk, yurt dışında ise 6 farklı ülkeden 529 

çocuk olmak üzere toplamda 984 yetim 

himaye edilmektedir.  

Vakfımız tarafından Tanzanya’da bir 

yetimhaneye destek verilmektedir. Ayrıca,  

Afganistan’da bir yetimhane açılışı yapılmış, 

Zimbabve’de ise yetimhane yapımına 

başlanmıştır.  
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1.3.4. Yurt Dışındaki Cami ve Mescidlerin Tefrişi 

Vakfımız tarafından yurt dışında Cami ve mescit tefrişi için 2021 yılı faaliyet dönem 

içerisinde 85.270$ harcama yapılmıştır. 

1.3.5. DİB Yurt Dışı Temsilciliklerin Desteklenmesi 

47 farklı ülkede Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren müşavirlik, 

ataşelik, koordinatörlük vb.  Başkanlığımızın yurt dışı temsilciliklerine 2021 yılında 938.581$ 

tutarında destek sağlanmıştır. 

1.3.6. Su Kuyuları 

Bu proje kapsamında 2021 yılı içerisinde 426 kuyu 

ve çeşmenin iş ve işlemlerine başlanılmış 320’den 

fazlası tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 

Tamamı hizmete açıldığında 2.750.000 yakın 

kişinin istifadesine sunulacaktır.  

ÜLKE KUYU ADEDİ ÜLKE KUYU ADEDİ 

AFGANİSTAN 4 MALİ 33 

BENIN 35 MADAGASKAR 3 

BURKİNA FASO 22 MORİTANYA 1 

BURUNDI 1 NİJER 36 

ÇAD 22 PAKİSTAN 3 

DEMOKRATİK 
KONGO 1 SENEGAL 17 

ETİYOPYA 1 SRİ LANKA 1 

FİLDİŞİ SAHİLLERİ 8 SOMALİ 2 

FİLİSTİN GAZZE 3 SUDAN 1 

GABON 4 SURİYE 9 

GANA 29 TANZANYA 51 

GİNE KONAKRİ 4 TOGO 46 

KAMERUN 4 UGANDA 9 

LİBERYA 23 ZAMBİYA 10 

MALAVİ 15 ZİMBABVE 28 

Toplam Ülke  30 Toplam kuyu sayısı 426 
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1.3.7. Cami ve Mescit Projesi 

Cami ve Mescit Projeleri kapsamında 2021 yılında 

15 adet cami ve mescidin inşa çalışmalarına 

başlanılmış, bunlardan 9 cami ve mescit hizmete 

açılmıştır. Yapımına devam edilen cami ve 

mescitlerin tamamı hizmete açıldığında bu 

yapılardan 45.250 kişi faydalanabilecektir. 

1.3.8. Kardeş Şehir Projesi Kapsamında Yapılan Yardımlar 

Proje kapsamında TDV şubelerimiz Müftülüklerle iş birliği halinde 95 ülkede 209 şehirle 

kardeş olarak eşleştirilmiş ve birlikte proje yapmaları sağlanmıştır. 

Bu kapsamda 2021 yılında aşağıda belirtilen destek faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

PROJENİN 
ÜLKESİ 

KARDEŞ 
ŞEHİR Şubemiz PROJENİN İSMİ TOPLAM 

BÜTÇE 

Kırgızistan Niğde Niğde 
Şubesi 

Kırgızistan'da kaim Umma Dergisi tarafından 2021 yılı 
Şubat ayı içeresinde düzenlenecek "6. Uluslararası 
Başörtüsü Günü" programı kapsamında Niğde Şubesi 
maddi destekte bulunmuştur. 

1.500$ 

Gürcistan Artvin Artvin 
Şubesi 

Acara Kabuleti yatılı kuran kursunun iaşei ve bölgede 
inşaatı devam eden diğer yapılara  Artvin şubesi 
tarafından yardım yapılmıştır. 

15.000$ 

Karatay/Çerk
ez ya 

İstanbul 
(Beykoz) 

Beykoz 
Şubesi 

Kuzey Kafkasya Dini İdareler Koordinasyon Kurulu ve 
Karaçay-Çerkesya Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini 
İdaresi Başkanı ile İmam Ebu Hanife Yüksek İslam 
Enstitüsü'nde görev yapan 16 personelin 2018 yılı Ocak 
ve Şubat ücret desteği  Beykoz şubemiz tarafından 
ödenmiştir. 

9.600$ 

Abhazya Sakarya Sakarya 
Şubesi 

Abhazya Suhum'da bulunan mescidin tadilat işlemleri için 
Sakarya Şubesi tarafından yardım yapılmıştır. 

10.168$ 

Gürcistan Artvin Artvin 
Şubesi 

Gürcistan Kobuleti Tsihisdziri Kur'an Kursunun 2020 ve 
2021 yılı iaşe ve personel giderleri ile bölgede inşası 
devam eden Camilerin masrafları Artvin Şubesi 
tarafından karşılanmıştır. 

6305$ 

Afganistan Kayseri Kayseri 
Şubesi 

Afganistan Mezar- Şerif Yetimlerin ibate ve İaşe giderleri 
için Kayseri Şubesi tarafından yardım yapılmıştır. 50.000 TL 

Gürcistan Ordu 
Ordu 
Şubesi 

Gürcistan Acra Bölgesi Hulo Kuran Kursu Müctemilatı 
için Ordu şubesi tarafından yardım yapılmıştır. 196.487 TL 

Gürcistan Sakarya Sakarya 
Şubesi 

Kvareli Rayonu Çantliskuri köyünde Camiye 
dönüştürülen binanın, selden dolayı hasar gören 
duvarının tadilatında kullanılmak üzere Sakarya şubesi 
tarafından yardım yapılmıştır. 

10.000$ 

Madagaskar Rize Rize 
Şubesi 

Madagaskar/Antananarivo'da bulunan Isotry Camii 
inşaatının başlanması için sondaj için kullanılmak üzere 
114.900.00 TL Rize şubesi tarafından yardım yapılmıştır. 

10.000$ 
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1.4. İNŞAAT İŞLERİ  

Türkiye Diyanet Vakfı kurulduğu günden bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında başta 

camiler olmak üzere birçok inşaat faaliyeti yürütmüş ve birçoğuna da destek vermiştir. 

Yaptığı faaliyetlerle İslam dünyasının birçok bölgesinde kardeşlik köprüleri kuran Türkiye 

Diyanet Vakfı, yurt içi ve yurt dışı inşaat projeleriyle adeta birlik, kardeşlik ve buluşma 

mekânları inşa etmektedir. Bu camilerin her biri yapıldığı şehirde ve ülkede İslam’ın simgesi 

mesabesindedir. Dolayısıyla 2021 döneminde hazırlanan yıllık bütçe planlamalarında bu 

faaliyetlerin yürütülmesi adına önemli bir pay da inşaat faaliyetlerine ayrılmıştır. Bu 

minvalde vakfımızca yürütülen yurt içi ve yurt dışı inşaat faaliyetleri ile ilgili 82.825.766 TL. 

harcama yapılmıştır. 

1.4.1. Yurt İçi İnşaat İşleri  

Vakfımız tarafından bugüne kadar yurt içinde birçok cami, külliye, mescit, Kur’an kursu, 

müftülük hizmet binası, DİB eğitim merkezi binası inşa edilmiştir. 

 

1.4.1.1. Yurt İçinde Tamamlanan Projelerimiz  

 

Van Ofis Binası 

İş merkezi 2.665 m2 inşaat alanına sahiptir.1 

bodrum, 1 zemin (dükkân), asma kat ve 5 

normal kattan oluşmaktadır. İçinde 4 dükkân 

ve 20 ofis bulunmaktadır.  

 

No İl Proje 

1 Van Ofis Binası 

2 İstanbul İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kampüs İnşaatı 

3 İstanbul Sultanahmet Misafirhane Güçlendirme ve Tadilatı (Fatih) 

4 Ağrı Patnos Recep Tayyip Erdoğan Camii 

5 Ardahan Serhat Ulu Camii 
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

Kampüs İnşaatı 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan D blok ve D-E bloklarının ortak 

mahallerine ait yarım kalan inşaat işleri Komaş A.Ş. tarafından tamamlanmış olup kabul 

işlemleri devam etmektedir. 

 

İstanbul Sultanahmet Misafirhane 

Güçlendirme ve Tadilatı (Fatih)  

Uzun yıllardır İstanbul’un Fatih ilçesinde vakfımız 

adına hizmet vermekte olan misafirhane binası 

ekonomik ömrünü tamamladığından ve yıkılarak 

yeniden inşa edilmesi durumunda 1 kat eksik 

yapılması zorunluluğu doğacağından, bina 

yıkılmadan statik açıdan güçlendirmeye tabi 

tutulmuştur. İstanbul Sultanahmet Misafirhanesi, 

20 adet standart ve 1 adet süit olmak üzere toplam 

21 adet oda ve 32 adet yatak kapasitesine sahiptir. 

Sultanahmet meydanı manzaralı teras restoranın 

yanı sıra 1 adet dükkân ve sohbet odası mevcuttur. 

Ağrı Patnos Camii  

Cami; 4.875 m2 kapalı alana sahiptir. Avlusuyla 

birlikte cemaat kapasitesi 3.000 kişidir. Bodrum 

katında konferans salonu, kadın mescidi, eğitim 

birimleri, kütüphane, çocuk oyun alanı ve din 

görevlisi odaları, zemin katında harim ve bir mahfil 

katı bulunmaktadır. 
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Ardahan Serhat Ulu Camii  

Cami; 4.000 m2 kapalı alana sahiptir. Avlusuyla 

birlikte cemaat kapasitesi 3.200 kişidir. Bodrum 

katında otopark ve abdesthaneler, zemin katında 

dükkanlar ve kapalı şadırvan, 1. katında harim ve 

bir mahfil kat bulunmaktadır. 

1.4.1.2. Yurt İçinde Devam Eden İnşaatlarımız  

2021 faaliyet dönemimiz içerisinde yapımı devam eden yurt içi inşaatlarımız aşağıdaki 

tabloda bilgilerinize arz edilmektedir.  

Yurt İçi Devam Eden İnşaatlar  

 

Ankara ODTÜ Camii 

Cami; 1.610 m2 kapalı alana sahiptir. Avlusuyla birlikte cemaat kapasitesi 2.300 kişidir. 

Bodrum katında mescit ve abdesthane, zemin katında harim, abdesthane ve avlu, 1. katında 

ise mahfil bulunmaktadır. 

    

Muğla Bodrum Camii ve Külliyesi 

Cami; 3.700 m2 kapalı alana sahiptir. Avlusuyla birlikte cemaat kapasitesi 2.500 kişidir. 

Bodrum katlarında kitap kafe, kafeterya, depolar, derslikler, sanat merkezi, abdestlikler, 

zemin katında harim bir mahfil katı bulunmaktadır. 

     

No İl Proje 
1 Ankara ODTÜ Camii 
2 Muğla Bodrum Camii ve Külliyesi 
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 Yer Tahsisi, İmar Düzenlemesi, Projelendirme, Kaynak İhtiyacı vb. Aşamasında Olup 

İnşaatına Henüz Başlanmamış İşler  

 

 

Kızılay 15 Temmuz Şehitler (Kumrular) Camii 

Camiye ait projeler protokol çerçevesinde Ankara 

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 

camii, 14.900 m2 alan ve 3500 kişilik cemaat 

kapasitesine sahiptir. 

 

Yer Tahsisi, İmar Düzenlemesi, Projelendirme, Kaynak İhtiyacı vb. Aşamasında Olup 

İnşaatına Henüz Başlanmamış İşler  

 

İstanbul 29 Mayıs Sitesi Kat Karşılığı İnşaatı  

KOMAŞ A.Ş. tarafından Vakfımız haricinde kat 

mülkiyeti sahipleriyle gerekli görüşmelere devam 

edilmektedir. 

 

 

No İl Proje 

1 Ankara Kocatepe Camii Tadilatı 

2 Ankara Kızılay 15 Temmuz Şehitler (Kumrular) Camii 

No İl Proje 

1 İstanbul 29 Mayıs Sitesi Kat Karşılığı İnşaatı 
2 Ankara Akyurt Kat Karşılığı İnşaatı 

3 Bingöl Bingöl İş Merkezi Kat Karşılığı İnşaatı 

4 İstanbul Maltepe Kat Karşılığı İnşaatı 

5 Tekirdağ Tekirdağ Kat Karşılığı İnşaatı 

6 Antalya Kepez Kat Karşılığı İnşaatı 

7 İstanbul Üsküdar Kat Karşılığı İnşaatı 

8 Ankara Çayyolu Kat Karşılığı İnşaatı 
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Akyurt Kat Karşılığı Sanayi Sitesi İnşaatı 

Akyurt Sanayi Sitesi 2098 ada 1 parselde kayıtlı, toplam büyüklüğü 221.626 m2 olan ve 

265.950 m2 emsal alanına sahip arsa üzerine Vakfımıza ön cepheden kalacak şekilde toplam 

58.509 m2 inşaat alanına sahip 4 adet fabrika /depo /dükkân ’nın kat karşılığı inşaat 

sözleşmesi yapılmıştır. İnşaat ruhsat çalışmaları devam etmektedir. 

     

 

Bingöl İş Merkezi Karşılığı İnşaatı 

İş merkezi 2.648 m2 inşaat alanına sahiptir. 1 bodrum, 1 

zemin (dükkân), asma kat ve 4 normal kattan oluşmaktadır. 

İçinde 2 dükkân ve 20 ofis bulunmaktadır.  

Maltepe Kat Karşılığı İnşaatı 

B+Z+4 kattan oluşan, bodrum katta deposu, zemin katta 2 

adet dükkân, üst katlarda 8 adet 2+1, 8 adet 3+1 daire, 

olmak üzere toplam 2 dükkân, 16 daire inşaatı için kat 

karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır.  

Tekirdağ Kat Karşılığı İnşaatı 

Mülkiyeti Vakfımıza ait Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Gazi 

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 913 ada, 18 parselde kayıtlı 

883,00 m² yüzölçümlü arsa üzerine B+Z+5 kattan oluşan, 

bodrum katta deposu, zemin katta 1 adet dükkân, üst 

katlarda 20 adet daire inşaatının kat karşılığı inşaat 

sözleşmesini yapmak üzere şubemize yetki verilmiştir.  



 

64 

 

Antalya Kepez Kat Karşılığı İnşaatı 

Mülkiyeti Vakfımıza ait Antalya ili, Kepez ilçesi, Varsak 

Mahallesi, 805 Ada 6 parsel sayılı, 627,00 m² yüzölçümlü 

arsa üzerine Z+3 kattan oluşan 8 adet daire inşaatının kat 

karşılığı sözleşmesi şubemizce yapılmıştır. 

İstanbul Üsküdar Kat Karşılığı İnşaatı  

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, İcadiye Mah., 594 ada 20 parsel 

ve Selami Ali Mah., 113 ada 7 parsellerde; 594 ada 20 

parseldeki B+Z+3+Ç katlarından oluşan 461 m2 alanlı 

binanın Vakfımıza kalması şartıyla Üsküdar şubemizce kat 

karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır.  

1.4.2.2. Yurt İçi Tamamlanan Tadilatlar 

2021 yılı içerisinde Genel Merkez binalarımız, Vakfımıza 

bağlı işletme binalarımız ve lojmanlarımızda toplam 45 

adet tadilat gerçekleştirilmiştir. 

1.4.2.3. Yurt İçi Diğer İnşaat Faaliyetlerimiz 

2021 faaliyet dönemi içerisinde şubelerimize 384 proje için yetki verilmiş, talep edilen 

konularda da imkânlar dahilinde teknik destek sağlanmıştır. Verilen yetkilere istinaden 

yapılan inşaatlar merkezimiz koordinesinde ayrıca devam etmektedir. 

 

2021 YILINDA ŞUBELERİMİZE VERİLEN İNŞAAT YETKİSİ ÖZET LİSTESİ 

VERİLEN YETKİ TÜRÜ 
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TADİLAT Adet 14 37 19 3 11 13 1 98 

YENİ İNŞAAT Adet 37 36 9 2 5 12 0 101 

YIKIM Adet 5 11 3 2 5 18 1 45 

KAT KARŞILIĞI Adet        10 

İMAR PLANLAMA VE UYGULAMA Adet        130 

Genel Toplam 384 
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2021 faaliyet dönemimiz içerisinde Genel Merkezimiz koordinesinde şubelerimiz tarafından 

aşağıdaki işler devam etmektedir. 

Genel Merkezimiz Koordinesinde Şubelerce Yaptırılan İnşaatlar 

 

1.4.3. Yurt Dışı İnşaat İşleri  

2021 faaliyet dönemimizde yurt dışında Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek ve  

Kosova’da olmak üzere 4 caminin inşaatı devam etmektedir.  

1.4.3.1. Yurt Dışı Devam Eden İnşaatlar  

 

No İl Proje Durum 

1 Erzurum Erzurum Teknik Üniversitesi Camii Tamamlandı 

2 Ankara 15 Temmuz Şüheda (Kazıkiçibostanları) Camii Devam Ediyor 

3 Antalya Muratpaşa Müftülük Hizmet Binası  Devam Ediyor 

4 Bilecik Ertuğrul Gazi Camii Devam Ediyor 

5 İstanbul Üsküdar Sultantepe Yayın ve Eğitim Merkezi Tamamlandı 

7 Kütahya Kütahya İl Müftülüğü Hizmet Binası Devam Ediyor 

8 Kahramanmaraş Afşin Ashab-I Kehf Camii Tamamlandı 

9 Kırıkkale Yatılı Kuran Kursu Devam Ediyor 

10 Eskişehir Cengiz Topel Kışlası Camii Tamamlandı 

11 İstanbul Fatma Cengiz Camii İnşaatı Tamamlandı 

12 Rize Tophane Yatılı Kuran Kursu Devam Ediyor 

13 İzmir Kemalpaşa Müf. Hizmet Binası ve Kat Karşılığı Konut Projesi Devam Ediyor 

14 İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Devam Ediyor 

15 Ankara Çankaya MSB Lojmanları Camii  Devam Ediyor 

16 İstanbul Pendik Celalettin Süer Camii ve Külliyesi Devam Ediyor 

17 Bartın Merkez Camii Ve Külliyesi Devam Ediyor 

18 Adana Ceyhan Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi Devam Ediyor 

19 Hakkâri Yüksekova Tümen Komutanlığı Camii Tamamlandı 

20 Manisa Demirci 4-6 Yaş Kuran Kursu Devam Ediyor 

21 Ardahan Posof Merkez Camii Devam Ediyor 

22 Kastamonu Tosya Yatılı Kız Kur'an Kursu  Devam Ediyor 

23 Mersin Mersin Müftülük Kompleksi  Devam Ediyor 

24 Manisa Manisa Müftülük Kompleksi  Devam Ediyor 

No Ülke - İl Proje 

1 Arnavutluk-Tiran Tiran Namazgâh Camii ve Külliyesi 

2 Makedonya Üsküp Camii 

3 Bosna Hersek - Olovo Ahi Evran-ı Veli Camii 

4 Kosova Priştine Camii 
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Arnavutluk-Tiran Namazgâh Camii ve Külliyesi  

Tiran meclis binasının yanında yer alan ve halk 

arasında “namazgâh” olarak bilinen bölgede 

yapılmakta olan Tiran Camii 17.650 m2’lik inşaat 

alanına sahip olup, mahfil ve revakları dahil olmak 

üzere burada 3.500 kişi ibadet edebilmektedir. 

Cami külliyesinde konferans salonu, Kur’an kursu, 

derslikler, sergi salonları, kütüphane, çalışma 

alanları, kültür merkezi ve “Balkan Kültürleri Birlikte Yaşam Müzesi’’ yer almaktadır. Temeli 

13 Mayıs 2015’de atılan caminin 2022 de tamamlanması planlanmaktadır.  

Makedonya Üsküp Camii  

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, 2017 kasım 

ayında temeli atılan, 7.200 m2 alan üzerinde 

inşasına başlanılan cami, 3.200 kişi cemaat 

kapasitesine sahiptir. Cami külliyesinde; 

konferans salonu, Kur’an kursu, kütüphane, 

seminer salonları, yemekhane ve ticari üniteler 

yer almaktadır.  

Kosova Priştine Camii  

Kosova Priştine Camii ve Külliyesi, Priştine’nin 

merkezinde Bulevar Narodnih Palih Boraca 

Caddesi üzerinde otopark olarak kullanılan 30.000 

m2’lik arsa üzerine inşa edilmektedir. Cami, klasik 

Osmanlı Mimarisinin kütlesel sadeliğinin gücü ile 

modern yapı tekniklerini buluşturan bir sentezde 

tasarlanmıştır. Cami, balkanlarda yüzyıllarca 

süren birlikteliğin izi ile geçmişten geleceğe 

uzanan bir çizgide gönül birlikteliğin sembolü 

olacak ve insanların unutulmaya yüz tutmuş 

hatıralarını tazeleyecek bir kardeşlik eseri 

olacaktır. Camide 80 metre yüksekliğinde üç 

şerefeli dört minare bulunmaktadır. Avlu ile 

birlikte yaklaşık 6 bin 750 metrekare alana sahip 

olan camide aynı anda 10 bin kişi ibadet 

edebilecektir. Yapı, ibadethane ve avlu alanlarının altında konferans salonu, dükkânlar, sergi 

salonu, eğitim birimleri, kreş, aşevi, abdesthaneler ve 2 katlı otoparktan müteşekkil şekilde 

planlanmıştır.  
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Bosna Hersek Olovo Ahi Evran-ı Veli Camii  

Cami; 500 m2 kapalı alana sahiptir. Avlusuyla birlikte cemaat kapasitesi 500 kişidir. Ofisler, 

lojman ve abdesthane birimlerinin bulunduğu idare binası ise toplam 375 m2 kapalı alana 

sahiptir. Yapımı devam eden caminin 2022 Ramazan ayına kadar tamamlanması 

hedeflenmektedir.  

        

1.4.3.2. Yurt Dışında Yürütülen Tadilatlarımız  

Suriye’de yaşanan çatışmalar sebebi ile büyük zarar gören 62 caminin bu dönem içerisinde 

kesin kabulü yapılmıştır. Ayrıca 161 caminin tadilatı da 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilerek 

geçici kabulü yapılmıştır. Bugüne kadar ise Suriye genelinde devam eden işlerle birlikte 491 

cami ve hizmet binası tadilatı gerçekleştirilmiştir.  

1.4.3.3. Yurt Dışı Tamamlanan İnşaatlar  

 

Kırgızistan - Özgen İmam Serahsi Camii   

Cami, 500 m2 kapalı alana sahiptir. Avlusuyla birlikte 

cemaat kapasitesi 500 kişidir. Cami kısmı harim ve bir 

mahfil kattan oluşmaktadır. Cami yanında 

müştemilat olarak abdesthane ve Kur’an Kursu 

bulunmaktadır. Camii 22.10.2021 tarihinde Diyanet 

İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımlarıyla 

açılmıştır. 

  

No Ülke- İl Proje 

1 Kırgızistan - Özgen İmam Sirahsi Camii 
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1.5. KURUMSAL TANITIM ÇALIŞMALARI  

Son dönem teknolojik gelişmelerin de 

etkisiyle, kurum ve kuruluşlar tanıtım 

çalışmalarında artık yenilikçi, gelişime açık, 

muhatabı dikkate alan, özellikle gençliği ve 

yarının genç kesimleri olan çocukları 

önemseyen bir bakış açısını ön plana 

almaktadır. 

Bu durumdan hareketle, yaklaşık yarım asırdır 

hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

önemli hizmet alanlarında aralıksız faaliyet 

gösteren Türkiye Diyanet Vakfı iyiliği gözeten 

bir bakış açısıyla, gönüllere dokunan, 

geleceğin kurumsal anlamda güçlü tanıtım çalışmalarını tesis edecek, vakıf ruhunun ön 

planda tutulduğu, milli ve manevi değerlerini gelecek nesillere aktarmayı önemseyen, 

Vakfın ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışmalarını da yansıtan, yeniliğe açık, kaliteli 

ve verimli tanıtım çalışmaları yürütmektedir. 

Faaliyet döneminde Vakfın faaliyetlerini tanıtmak ve daha geniş kesimlere duyurmak 

amacıyla basınla sürekli iletişim halinde bulunulmuştur. Vakfın yurt içi ve yurt dışında 

gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler haberleştirilerek ulusal haber portalları, gazete, radyo ve 

televizyon kanallarında yayınlanmak üzere basına servis edilmiştir. Haberler Vakfın 

kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında da paylaşılmıştır. 2021 yılı boyunca 

çeşitli faaliyet alanları ile ilgili Vakfın yöneticileri tarafından röportajlar verilmiş, canlı 

yayınlarla kamuoyuna bilgilendirmelerde bulunulmuştur. 
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2021 yılında Türkiye Diyanet Vakfının çalışmalarını 

anlatan haberlerin görsel, yazılı ve sosyal medyada 

geniş bir şekilde yer alması sağlanmıştır. Vakıfla ilgili 

289 adet haber hazırlanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı 

ile ilgili haberler, 33.700 kez internet sitelerinde, 

3.809 kez gazetelerde, 1.311 kez de ulusal ve yerel TV 

kanallarında yer almıştır. 

2021 yılında pandemiden kaynaklı gelişmelerin 

neticesinde, daha çok sanal ve dijital teknolojinin 

kullanıldığı tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. 

Faaliyet dönemi boyunca Vakfın gerçekleştirdiği 

faaliyetleri, düzenlenen tüm yardım kampanyalarını 

duyurmak amacıyla, etkileyici konseptler, etkili sosyal 

medya paylaşımları, geniş katılımlı sosyal medya TT 

çalışmaları, kurumsal tanıtım diline uygun 

bilgilendirici ve tanıtıcı içerikler, dikkat çekici 

tasarımlar, özel prodüksiyonlu kısa videolar, fotoğraf 

ve video çekimleri, proje dosyaları, bilgi notları, SMS 

metinleri hazırlanmıştır. Etkileyici materyallerin 

kullanıldığı yoğun sosyal medya çalışmaları ile Vakıf 

faaliyetleri ülke gündeminde yer alarak her geçen gün 

daha geniş kesimlerce tanınır hale gelmiştir. Faaliyet 

dönemi boyunca ayrıca çeşitli zaman dilimlerinde 

kampanyalarla ilgili sosyal medyada ve dijital 

medyada reklamlar verilerek faaliyetlerden daha çok 

kişinin haberdar olması sağlanmıştır. 

Senaryo, çekim, kurgu ve prodüksiyonlar Vakıf 

bünyesinde yapıldığı tanıtım filmleri ile vakfın yurt 

içinde ve yurt dışında geniş coğrafyada pek çok alanda 

yaptığı çalışmalar, insanlığı sunduğu hizmet, 46 yıldır 

süregelen iyilik yolculuğu anlatılmıştır. 

Vakfın faaliyetlerinin sosyal medya aracılığıyla 

tanıtılması için "Bunları Biliyormusunuz" başlığıyla 

içerikler oluşturulmuş, tasarımlar ve animasyonlar 

hazırlanarak dijital mecralarda paylaşılmıştır. 

Vakfın faaliyetlerinin ve yardımlarının güvenilir, işinde 

uzman, deneyimli ve fedakar görevliler tarafından 

gerçekleştirildiğini göstermek amacıyla yurt içi ve yurt 
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dışı faaliyet bölgelerinden canlı yayınlar hazırlanmıştır. Sosyal medya ve TDV Medya 

kanallarında yayınlanan canlı yayınlar sayesinde çalışmaların anlık olarak gösterilmesi 

sağlanmıştır. 

Vakfın 2021 yılındaki faaliyetlerini özetleyen "2021'i Nasıl Hatırlıyoruz?" temalı kısa bir film 

hazırlanarak yıl boyunca devam eden çalışmalar genel hatlarıyla tanıtılmıştır. 

Vakfa bağışta bulunan hayırseverler ile vakıf çalışmaları hakkında bilgilendirilmek 

isteyenlere zekat, Hediyem Kur'an Olsun, Ramazan Bayramı ve Filistin kampanyası vb 

kampanyalarla ilgili kısa mesajlar (SMS) gönderilerek yardımlardan haberdar olmaları 

sağlanmıştır. 

2021 yılında Vakfın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları neticesinde, 

kurumsal Facebook sayfası beğenen sayısı 156.022, Twitter takipçi sayısı 139.880, 

Instagram hayran sayısı ise 144.472 olmuştur. 

Vakıf genel merkezi, şubeleri, 29 Mayıs Eğitim Kurumları, işletme ve iştirakleriyle sürekli 

iletişim halinde bulunularak, ortak bir dil geliştirilmiş, kurumsal bir bütünlükle, kurum 

kültürünü sağlamlaştıran, nitelikli, farkedilen, yenilikçi, tüm birimler arasındaki ekip ruhunu 

da yansıtan tanıtımlar yapılmıştır. 

Faaliyet Döneminde TBMM'de Vakfın faaliyetleri ile ilgili soruların yer aldığı soru 

önergelerine cevap verilmiştir. 

Vakfın çalışmalarını içeren tanıtım kataloğu güncellenerek yeni konsepti ile basılmıştır. Vakıf 

faaliyetleri ve vakıf medeniyetine ilişkin konuların yer aldığı, içerik ve tasarımları kurum 

bünyesinde hazırlanan İyilik Bülteninin 133. sayısı çıkarılmıştır. 
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Vakfın geleceğe dönük çalışmalar ve projeler geliştirmesi amacıyla, sivil toplum, insani 

yardım, gençlik, eğitim vb alanlarda yapılacak çalışmalar için benzer çalışma alanlarına sahip 

ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışmaları takip edilmiştir. Vakfın çalışma düsturuna 

uygun şekilde tanıtıma dönük proje ve kampanyalar geliştirilmiştir.  

Faaliyet döneminde hayırseverlerden gelen talepler, yurt içinde ve yurt dışında beliren 

ihtiyaçlar da gözönünde bulundurularak yardım kampanyaları başlatılmış, bağışta 

bulunmak isteyen hayırseverlerin işlevsel ve güvenilir şekilde kullanabilecekleri bağış 

kanalları oluşturulmuştur. Vakıf bünyesinde hazırlanan mobil uygulama için vakfın kurumsal 

kimliğini yansıtacak arayüz tasarımları, bağış yöntemlerini anlatan animasyonlar 

hazırlanmıştır. 

1.5.1. Ramazan Programı Tanıtım Çalışmaları 

Ramazan ayının yardımlaşma ayı olması münasebetiyle, toplumda yardımlaşma ve 

dayanışma duygularını geliştirmek, Vakfın iyilik adına alan el ile veren el arasında bir köprü 

vazifesi üstlendiğini anlatmak amacıyla Ramazan ayı boyunca çeşitli tanıtımlarda 

bulunulmuştur. 

2021 yılı Ramazan Programını kamuoyuna duyurmak amacıyla Vakıf bünyesinde 

“Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” temasıyla hazırlanan tanıtımlar, içerikler, konsepte 

uygun etkileyici tasarımlar, kısa filmler tüm kurumsal sosyal medya ve dijital platformlarda 

yer almıştır. Ramazan Programı ile ilgili hazırlanan tanıtım filmi ve radyo spotu Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından kamu spotu olarak onaylanmış, pek çok ulusal ve 

yerel kanalda, sosyal medyada, dijital medyada yoğun bir şekilde yayınlanmıştır. Vakıfla ilgili 

haberler hazırlanarak basına servis edilmiş, ulusal 

ve yerel yayın yapan kanallarda, dijital mecralarda 

yayınlanan canlı yayın ve röportajlarla Ramazan 

Programı ile ilgili bilgilendirmelerde 

bulunulmuştur. 

Vakfın Ramazan çalışmalarını anlatan “İyilikleriniz 

yeryüzünü sarıyor, zekatlarınız mazluma, yetime 

dayanak oluyor” temalı bir video, Ramazan 

Programı ile yapılan çalışmaları özetleyen “Aziz 

Milletimizin Dua ve Destekleriyle Teşekkürler 

Türkiye” temalı video hazırlanarak sosyal ve dijital 

mecralarda paylaşılmıştır. 

 Ramazan Programı kapsamında ayrıca fitre ve 

zekat ibadetlerini anlatmak, Vakfa gelen fitre ve 

zekatlarla yapılan faaliyetlerle ilgili insanları 

bilgilendirmek, TDV Zekat Mobil uygulamasını 
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tanıtmak amacıyla Vakıf bünyesinde animasyon 

filmler, kamuoyunca tanınan gönüllülerimizin rol 

aldığı kısa tanıtım videoları hazırlanmıştır. 

Vakfın yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetlere 

kamuoyu tarafından tanınan gönüllüler, gazeteciler 

ve çekim ekiplerinin katılımları sağlamıştır. 

Ramazan Programı kapsamında Pakistan, Bosna 

Hersek, Moritanya, Nijer, Senegal, Tanzanya’da 

yapılan çalışmaları, yardım dağıtımlarını, ihtiyaç 

sahibi ailelere yapılan ziyaretleri görüntülemek 

üzere çekim ekipleri görevlendirilmiştir. Bosna-

Hersek, Kırgızistan, Mali, Moritanya, Nepal, Pakistan, 

Ruanda, Demokratik Kongo, Senegal, Libya ve 

Tanzanya’daki çalışmaları duyurmak amacıyla basın 

ekipleri götürülmüştür.  

Ramazan Programı boyunca Vakıf tarafından 

organize edilen etkili tanıtımlarla; Vakıf ekipleri 

tarafından yurt içinde ve yurt dışında yapılan 

çalışmalar, gıda, bayramlık, iftarlık vb. yardım 

dağıtımları, Hediyem Kur’an Olsun kampanyası 

kapsamında Kur’an-ı Kerim dağıtımları 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Su Kuyusu Vakıf Çeşmesi 

ve okul açılışları daha geniş kitlelere duyurulmuştur. 

Medya kanallarına ve dijital ortamlara verilen 

reklamlarla Programın ulusal ve yerel pek çok 

kanalda geniş bir şekilde yer alması sağlanmıştır. 

Vakfın faaliyetlerini dijital ortamda daha çok 

görünür kılmak amacıyla TDV Medya platformunda 

Ramazan faaliyetleri ile ilgili ünlü konukların 

katılımıyla çeşitli yayınlar gerçekleştirilmiştir. 

Ramazan Programını duyurarak hayırseverlerin 

teveccühlerini kazanmak amacıyla Twitter’da 

#KardeşliğimizZekatlaBereketlensin, 

#BeklenenSensin, #HediyemKuranOlsun 

etiketleriyle TT çalışması yapılmıştır. Twitter 

çalışmaları yayınlandıkları günlerde ülke 

gündeminde ilk sıralarda yer almıştır. 
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1.5.2. Vekaletle Kurban Kesim Programı 

Tanıtım Çalışmaları 

Faaliyet Döneminde Vekaletle Kurban Programını 

daha çok görünür kılmak ve programa yönelik 

ilgiyi artırmak amacıyla Vakıf bünyesinde 

“Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” 

konseptiyle tanıtım filmleri, radyo spotu, 

programa özgü tasarımlar hazırlanarak, medya 

kanallarına, sosyal medya ve dijital ortamlara 

verilen reklamların da katkısıyla yurt içinde ve 

yurt dışında etkili tanıtımlar sergilenmiştir. 

Program için hazırlanan tanıtım filmi ve radyo 

spotunun Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 

tarafından kamu spotu onayı alınmıştır. 

Vakfın Kurban Organizasyonu ile ilgili haberler 

hazırlanarak basına servis edilmiş, ulusal ve yerel 

yayın yapan kanallarda, dijital mecralarda yayınlanan canlı yayın ve röportajlarla Vekaletle 

Kurban Programı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulmuştur. 

Vekaletle Kurban Programı kapsamında yurt dışındaki kurban kesim ve dağıtımları, ihtiyaç 

sahibi ailelerin, yetimlerin ziyaretleri vb faaliyetlere Vakfın kamuoyunca tanınan gönüllüleri, 

gazeteciler ve çekim ekiplerinin katılımları sağlanmıştır. 

Vekaletle Kurban Programını görüntülemek üzere Kosova, Makedonya, Gana, Liberya, 

Tanzanya, Senegal, Zambiya’da çekim ekipleri görevlendirilmiştir. Kosova, Makedonya, 

Benin, Senegal, Gine, Fildişi, Çad, Azerbaycan, Somaliland, Moritanya, Lübnan, Uganda 

olmak üzere 12 ülkeye basın kuruluşlarından gazeteci ekibi götürülmüştür. Gönüllüler, basın 

ve çekim ekiplerinin katılımıyla kurban kesim ve dağıtımları, bunlara ilaveten kesim 

bölgelerinden yansıtılan hikayelerle Vekaletle Kurban Programına ilişkin haberlerin basında 

geniş bir şekilde yer alması sağlanmıştır. 

Programın etkili tanıtımını sağlamak amacıyla “Yeryüzünü iyilikle sarıyoruz” temasıyla 

önceki yıllardaki kurban programı görüntülerinin yer aldığı animasyon tabanlı bir film ile 

“Ecdadımızın miras bıraktığı iyilik sancağıyla tüm dünyaya şefkati ve merhameti taşıdık..” 

temasıyla bölgelerden gelen görüntülerin yer aldığı film hazırlanmıştır. 

Vakfın kurban organizasyonunu yürütürken kesilecek kurbanları uzman saha ekipleri ve 

veterinerlerle birlikte dini vecibelere uygun bir şekilde belirleyerek kurbana hazır hale 

getirdiğini hayırseverlere ve kamuoyuna anlatmak amacıyla kurban seçim görüntülerinin 

yer aldığı “Vakfımıza emanet ettiğiniz kurbanlıkların seçimini gerçekleştiriyoruz” temalı bir 

video hazırlanmıştır. 



 

74 

 

Kurban Bayramı süresince yurt içi ve yurt dışında 

ekiplerden gelen görüntüler, ekiplerimizin 

bölgelerde yaşadıklarını anlattıkları videolar 

hazırlanarak sosyal medya hesaplarında yoğun bir 

şekilde paylaşılmıştır. Kurban Bayramı boyunca 

teknolojik imkanlar kullanılarak kurumsal sosyal 

medya hesaplarında ülkemizde ve kurban 

faaliyetlerimizin gerçekleştirildiği ülkelerde 

görevlilerle bağlantı kurularak canlı yayınlar ve 

organizasyonun işleyişi ile ilgili bilgi paylaşımları 

gerçekleştirilmiştir. 

Vekaletle Kurban Programını duyurarak hayırseverlerin teveccühlerini kazanmak amacıyla 

Twitter’da #KurbanınıPaylaş etiketiyle, gençliğin kurban ibadeti ve kurban programına 

yönelik ilgilisini çekmek amacıyla #İlkKurbanımİlkİyiliğim etiketiyle TT çalışmaları 

yapılmıştır. 

2021 Kurban organizasyonu kapsamında Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş, Kurbana 

özel sözler, Kurban Rehberi, Kurbanla ilgili ayet ve hadisler, “Kurban vekaletimi neden 

TDV’ye emanet etmeliyim?” temalı mesajlar ve son günlere özel içerikler hazırlanarak sosyal 

mecralarda paylaşılmıştır. 

Vekaletle Kurban Programının dijital ortamda daha çok görünür kılmak amacıyla TDV Medya 

platformunda kamuoyunca tanınan konukların katılımıyla Kurban faaliyetleri ile ilgili çeşitli 

yayınlar yapılmıştır. 

1.5.3. İnternet Siteleri ve Çeviri Faaliyetleri 

2021 yılı boyunca Vakfın kurumsal internet sitesinde güncel bilgiler ve vakfın faaliyetlerine 

ilişkin güncel veriler paylaşılmıştır. İnternet sitesi güncellemelerinde kullanım kolaylığı, hızlı 

erişim, görsel estetiğe sahip olma vb. konulara dikkat edilmiştir. 
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Bağış internet sitesi bagis.tdv.org’da 

hayırseverlerin güvenilir ve kolay bir şekilde 

bağışta bulunmalarını sağlayacak yenilikler, 

kampanyalarla ilgili bilgileri bulabilecekleri 

güncellemeler yapılmıştır. Bağış alanları açılarak 

yeni bağış kategorileri oluşturulmuştur. 

Hediyem Kur’an Olsun, Bir Tuğla da Benim Olsun, 

Bir Damla Hayat gibi vakıf bünyesinde hazırlanan 

tüm kampanya sayfaları kapatılarak kurumsal 

internet sitesi tdv.org altında bütüncül bir tanıtım 

alanı haline getirilmiştir. 

Faaliyet Döneminde Vakfın https://tdv.org adresli 

kurumsal internet sitesindeki içeriğinin tamamı 

İngilizce ve Arapça dillerine çevrilerek yayına 

alınmıştır. Ayrıca yurt dışında veya ülkemizdeki bulunan yabancıların Vakfın kampanyalarına 

bağışta bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla 

bagis.tdv.org adresli Vakfın bağış sayfası da tüm 

içeriği ile İngilizce ve Arapça dillerine çevrilerek 

yayına başlamıştır. 

Vakıf bünyesinde oluşturulan çeviri ekibinin 

yürüttüğü çalışmaların neticesinde Vakfın faaliyet 

alanlarında kurumsal anlamda yabancı dil 

terminolojisi, yabancı dil içerik bütünlüğü 

oluşmuştur. 

Uluslararası çalışmalarla dünyanın önemli 

kuruluşları arasında yer alan Vakfın yabancı 

dillerde tanıtımı için kurulan TDV International sosyal medya hesapları için İngilizce ve 

Arapça içerikler ve videolar üretilerek yabancı dillerde paylaşımlar, haberler hazırlanmış, 

hem kurumsal internet sitelerinde hem de sosyal medya hesaplarında paylaşımlar 

yapılmıştır. Yabancı dildeki bu çalışmalarla tanıtımların uluslararası alanda daha çok kişiye 

ulaşması sağlanmıştır. 

İlaveten Vakfın yurtdışındaki ekiplerinden yabancı dilde gelen videolar Türkçe altyazılı veya 

imkan dahilinde dublajlı olarak kurgulanmış, yurt dışında yardımların ulaştığı yabancıların 

duyguları ülkemizde daha etkin bir şekilde yansıtılmıştır. 



 

76 

 

1.5.4. TDV Medya 

Vakfın dijital ortamda yayın yapan Youtube ve 

İnstagram tabanlı kanalı TDV Medya, bu faaliyet 

döneminde de yayınlarına devam etmiştir. TDV 

Medyada yayınlanan programlar sayesinde yurt 

içinde ve yurt dışında yoğun bir şekilde devam 

eden faaliyetler, yardım kampanyaları, gönüllülük 

faaliyetleri, gençlik çalışmaları kamuoyuna 

duyurularak her geçen gün hızla artan izlenme 

oranları ile geniş kesimlere aktif ve etkin bir 

şekilde tanıtılmıştır. 

TDV Medya’da kamuoyu tarafından tanınan, 

çalışmaları takip edilen programcı ve konuklarla 

Vakfın çalışma alanlarını, aile, eğitimle ilgili, dînî, 

edebî, ülke gündemine de dokunan içerikler, 

röportajlar, son dönemde revaçta olan sosyal 

deney tarzı programlar hazırlanarak 

yayınlanmıştır. 

TDV Medya yayınlarında gençlerin, çocukların, 

iyiliği önemseyen gönüllülerin dünyalarına hitap 

eden, Vakfın manevi yönünü de yansıtan, takip 

etmekten keyif alacakları programlara da yer 

verilmektedir.  

Faaliyet Döneminde TDV Medya’da ayrıca 

Ramazan ayında başlayan, çekimleri büyük 

camilerde gerçekleştirilen Diyanet İşleri 

Başkanlığında görevli İmam Hatip hocaların Kur’an tilavetlerinin yer aldığı Kur’an Ziyafeti 

programları hazırlanmaktadır. 

TDV Medyada yayınlanan programlarda geçen konuşmalardan anlamlı ve özlü kesitlerle kısa 

videolar oluşturularak sosyal medya platformlarında yayınlanmaktadır. TDV Medya’da 

yayınlanan kısa videolar sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini kazanmıştır. 

TDV Medya ile Vakıf, kısa sürede geleceğin tanıtım dünyası olan dijital platformda şimdiden 

yerini almıştır. 
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1.5.5. Eğitimle Değişir Dünya Kampanyası Tanıtım Çalışmaları 

Pandemi sonrasında ülkemizde yeniden eğitim görmeye başlayan öğrencilerin öğrenim 

hayatlarını desteklemek amacıyla eğitim çalışmaları yürüten Vakfın, çalışmalarını anlatmak, 

öğrencilere destek olmak isteyen hayırseverleri bilgilendirmek amacıyla tanıtımlar 

gerçekleştirilmektedir. 

Faaliyet Döneminde #EğitimleDeğişirDünya ve "Bir Öğrenciye Burs Vermek İster misiniz" 

temalarıyla yürütülen eğitim kampanyalarını duyurmak amacıyla Vakıf bünyesinde özgün 

konsept tasarımlar, kısa filmler, sosyal medya TT çalışmaları, haber metinleri, bilgi notları, 

konuşma metinleri hazırlanmış, eğitimle ilgili yapılan çalışmalar sosyal medyada ve Vakfın 

kurumsal internet sitesinde paylaşılmıştır. 

Eğitim alanındaki çalışmaların ve eğitim projelerinin yer aldığı 3 dilli (Türkçe, İngilizce ve 

Arapça) katalog hazırlanarak projelere destek vermek isteyen hayırseverlere sunulmuştur. 

Vakfın öğrencilere yönelik olarak sene boyunca yürüttüğü Diyanet Bursları, kış kampı, 

Mezuniyetten Mesuliyete programı, online eğitimler, eğitim kampları, burs başvuruları, 

liderlik kampı, özel destek, ilahiyat, uluslararası öğrenci eğitimleri, yurt dışından gelen 

öğrencilerin karşılamaları vb faaliyetlerle ilgili içerikler, tasarımlar, kılavuzlar tanıtımlar ve 

haberler hazırlanarak basında ve sosyal medyada başta genç kesim olmak üzere yurt içinde 

ve yurt dışında duyurulması sağlanmıştır. 

Bu yıl Vakıf Genel Merkezinde gerçekleştirilen VII. Uluslararası Öğrenci Sempozyumunun 

konsept tasarımları, tanıtım içerikleri hazırlanmıştır. Bizzat Vakfın destek verdiği öğrenciler 

tarafından hazırlanan tebliğlerin yer aldığı sempozyum sosyal medya ve basında eğitim 

alanında düzenlenen özgün bir program olarak yer almıştır. 

Faaliyet Döneminde Vakfın eğitimle ilgili çalışmalarının tanıtımda kullanılmak üzere 

öğrencilerimizin katılımıyla konsept fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiştir. 
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1.5.6. Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin Kampanyası Tanıtım 

Çalışmaları 

Faaliyet dönemi boyunca «Kardeşliğimiz Zekatla 

Bereketlensin» temalı kampanyaya ilişkin 

tanıtımlara devam edilmiştir. İslamın 

gereklerinden biri olan zekat ibadeti ve 

hayırseverlerin zekat bağışlarıyla Vakıf tarafından 

gerçekleştirilen yardımlarla ilgili paylaşımlar, 

tasarımlar, tanıtım filmleri hazırlanmıştır. 

Zekat hesaplamaya yönelik yayına alınan 

https://zekathesapla.tdv.org/ adresi ve zekat 

hesaplama mobil uygulaması tanıtılmıştır. TDV 

Zekat Mobil uygulamasındaki kullanıcı kolaylığını 

sağlamaya yönelik iyileştirici tasarım 

güncellemeler yapılmış, mobil uygulamayı 

tanıtan animasyon filmi hazırlanmıştır. 

Kampanyayı tanıtmak amacıyla ecdad 

geleneğinden gelen zekat kültürünü yansıtan bir tanıtım filmi hazırlanmıştır. Filmin Radyo 

ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından kamu spotu olarak onaylamış, sosyal mecralarda 

yoğun bir şekilde yer almıştır. 

Faaliyet dönemi boyunca sosyal medyada #KardeşliğimizZekatlaBereketlensin etiketiyle 

geniş katılımlı, ülke gündeminde üst sıralarda yer alan TT çalışmaları düzenlenmiştir. 

1.5.7. Suriye Yardımları Kampanyası Tanıtım Çalışmaları 

Barış Pınarı bölgesinde yapılan İyilik Konutları ve 

diğer yardımları kamuoyuna anlatarak 

hayırseverlerin teveccühünü kazanmak amacıyla, 

sosyal medyada yoğun şekilde takip edilen Vakıf 

gönüllüleri, yerli ve yabancı basın mensupları, 

sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin 

katılımıyla bölgeye ziyaret programları 

düzenlenmiştir. Program paylaşımları ve #BirİyilikSıcakBirYuva başlıklı sosyal medyada 

düzenlenen TT çalışmaları ile bölgede yaşanan zor şartlar, yardım dağıtımları, Vakıf 

tarafından yaptırılan İyilik Konutları ile ilgili haberler, görüntüler ve röportajlarla kamuoyu 

bilgilendirilmiştir. 

Faaliyet dönemi boyunca bölgede görevli ekipler ve gönüllülerden gelen görüntüler, bilgi 

ve görseller, Vakıf bünyesinde hazırlanan tasarımlar, kısa filmler, infografilerle başta Vakıf 
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bağışçıları olmak üzere konuya duyarlı olan halkımıza yapılan çalışmalar anlatılmıştır. 

Suriye’de yaşanan kriz ve göç dalgasının 10. Yılından bu zamana kadar devam eden 

yardımları genel anlamda tanıtmaya yönelik film hazırlanmıştır. 

Vakıf bünyesinde ayrıca hayırseverleri bilgilendirmek amacıyla Suriye’de yapılan projelerin 

tanıtıldığı proje kataloğu hazırlanmıştır. 

1.5.8. Bir Damla Hayat Su Kuyusu Projesi Tanıtım Çalışmaları 

İslam Dininin en önemli sadaka-yı cariye 

müjdelerinden biri olarak kabul edilen sukuyusu 

açma ve susuz toprakların, insanların ve 

hayvanların su ihtiyaçlarına karşılık vermek 

amacıyla hayırseverlerin de büyük rağbet ve 

desteğiyle başta Afrika, Filistin olmak üzere 

dünyanın çeşitli gölgelerinde çok sayıda sukuyusu 

ve vakıf çeşmeleri açılmıştır. 

Bir Damla Hayat temasıyla Vakıf tarafından 

emsallerinden çok daha büyük kapasitelerde, bir su istasyonu niteliğinde açılan su 

kuyularını ve Vakıf çeşmelerini tanıtmaya ve hayırseverleri bilgilendirmeye yönelik yazılı, 

görsel, dijital alanda, sosyal medya, haber ve basında tanıtım çalışmaları, Vakfın bu alanda 

yaptıklarını en güzel şekilde yansıtan tasarımlar ve kısa filmler hazırlanmıştır. 

Bir Damla Hayat kampanyası ile ilgili bilgilendirici ve tanıtıcı broşürler hazırlanmıştır. 

Kurumsal internet sitesinde hayırseverlerin bağışlarıyla destekleyeceği su kuyuları ile bu 

zamana kadar Vakıf tarafından tamamlanan su kuyuları ve vakıf çeşmeleri ile ilgili bilgilere 

detaylı bir şekilde yer verilmiştir. İnternet sitesindeki bilgiler sürekli bir şekilde 

güncellenmektedir. 

Çekimleri Vakıf ekipleri tarafından 

Afrika ülkesi Nijer’de gerçekleştirilen 

“Yargaliga: Su yolunda” isimli belgesel 

yerel dil dublajı ile hazırlanmış, 

çekimlerin yapıldığı köyde beyaz 

perdeye yansıtılarak köy halkına 

izletilmiş, böylece çocukların beyaz 

perde ile tanışması sağlanmıştır. 

Tamamlanan her bir su kuyusu için Vakıf bünyesinde bağışçıların isimlerinin de yer aldığı 

ayrı ayrı tabela tasarımları hazırlanmıştır. 
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1.5.9. Kardeşimin Yanındayım Kampanyası Tanıtım Çalışmaları 

Salgın hastalık ve sonrasında yaşanan ekonomik 

durumların etkisiyle ülkemiz genelinde zor günler 

yaşayan, maddi ve manevi olarak etkilenen zor 

durumda kalan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek 

amacıyla, önceki yıllarda gerçekleştirilen yardım 

kampanyalarının bir devamı niteliğinde Kardeşimin 

Yanındayım temalı kampanya başlatmıştır. Vakıf 

daha çok ihtiyaç sahibinin yardımlardan 

yararlanmasını sağlamak amacıyla basında ve sosyal 

medyada hem nasıl yardımda bulunulacağını hem 

de ihtiyaç sahiplerine yardımların nasıl ulaştığını 

anlatan tanıtımlarda bulunmuştur. 

1.5.10. Hediyem Kur’an Olsun Projesi Tanıtım Çalışmaları 

Ülkemizde ve yurt dışında Kur’an’ın ulaşmadığı 

hiç kimse kalmasın düşüncesinden hareketle 

başlatılan Hediyem Kur’an Olsun kampanyasının 

daha çok kişiye ulaşmasına yönelik faaliyet 

dönemi boyunca, özellikle Kur’an ayı Ramazan’da 

sosyal medya ve haber paylaşımları 

hazırlanmıştır. Kampanya için düzenlenen sosyal 

medya TT çalışmaları ile ülke gündeminde üst 

sıralarda yer alarak yoğun tanıtımlar yapılmıştır. 

Hediyem Kur'an Olsun kampanyasına ilgi çekmek 

ve Kadir Gecesinde Twitter’da düzenlenen TT 

çalışmasında gösterilmek üzere "Kur'an-ı Kerim'in 

ilahi mesajlarını yedi kıtaya ulaştırarak O'na 

hasret gönüllere hediye ediyoruz." temalı video 

hazırlanmıştır. 

Hediyem Kur’an Olsun kampanyası için yeni bir konsept logo hazırlanmıştır. Vakıf 

bünyesinde son teknolojinin kullanıldığı animasyon tabanlı bir film çalışmasına 

başlanmıştır. 

Faaliyet döneminde başta çocukların ve gençlerin islamî ilimleri ihtiva eden eserlere 

ulaşması amacıyla, Vakfa gelen kütüphane ve kitap talepleri de gözönüne alınarak Hediyem 

Kur’an Olsun kampanyasının devamı niteliğinde Hediyem Kitap Olsun kampanyasına 

başlanmıştır. 
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Böylece hayırseverlerin bağışlarıyla gelecek nesillerin İslam kültür ve medeniyetine ilişkin 

eserlere daha kolay ulaşabilmeleri sağlanmakta, pek çok okul, kurum ve kuruluşun 

kütüphanelerine destek olunmaktadır. 

Hediyem Kur’an Olsun kampanyası dahilinde ayrıca çeşitli kurum, kuruluşlar, cezaevleri, 

okullarda yapılan Kur'an-ı Kerim dağıtım programları ile ilgili haberler hazırlanarak 

tanıtımlarda da bulunulmuştur. 

1.5.11. Bir Tuğla da Benim Olsun Kampanyası Tanıtım Çalışmaları 

Vakıf tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa edilen camilere 

yönelik tanıtımlara bu faaliyet döneminde de devam edilmiştir. 

Bir Tuğla da Benim Olsun başlığında yürütülen kampanya ile 

Vakfın en önemli hizmetlerinden biri olan cami hizmetleri 

anlatılmıştır. Vakıf tarafından inşa edilen camileri tanıtan videolar 

hazırlanarak sosyal medya ve dijital medyada paylaşılmıştır. Vakfın Kurumsal internet sitesi, 

haberler ve sosyal medya kanallarından inşaası devam eden camilere bağışta bulunmak 

isteyen hayırseverlere yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici paylaşımlar yapılmıştır. 

1.5.12. Filistin’e Umut Ol Kampanyası Tanıtım Çalışmaları 

Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılar ve Gazze'de yaşanan 

katliamlara dikkat çekmek, saldırıların son bulmasını 

sağlamak, olaylarla mağdur olan Filistinlilerin yaralarını 

sararak onlara destek olmak amacıyla Filistin'e Umut Ol 

temalı bir kampanya başlatılmıştır. 

Diyanet TV’de yayınlanan İyilik Vakti Programında Filistin 

Özel yayını yapılarak İslam Dünyasını ayağa kaldıran bu 

olaylar işlenmiş, Filistin’e yönelik bu zamana kadar Vakıf 

tarafından yapılan çalışmalara da yer verilmiştir. 

Programın olduğu akşam ayrıca sosyal medyada 

#FilistineUmutOl etiketiyle TT çalışması yapılmıştır. Çalışma için kurumsal içerikler, kısa 

filmler, tasarımlar hazırlanmıştır. 

1.5.13. Unutursan Yetim Kalır Kampanyası Tanıtım Çalışmaları 

Ümmetin emanetleri yetimleri himaye etmek amacıyla 

başlatılan yardım kampanyasını duyurmak ve 

hayırseverlerin teveccühünü kazanmak amacıyla 

Unutursan Yetim Kalır temalı tanıtımlar gerçekleştirilmiş, 

yetim himaye programları anlatılmıştır. 
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1.5.14. Bir İyilik Bir Fidan Kampanyası Tanıtım Çalışmaları 

Orman yangınları nedeniyle gelecek nesillerin, bitki ve 

hayvan türlerinin yaşayacağı mağduriyeti bir nebze 

gidermek amacıyla dini değerler ve sosyal sorumluluk 

gereği ülke genelinde Bir İyilik Bir Fidan kampanyası 

oluşturulmuştur. Duyarlı hayırseverler ve gönüllülerin 

desteğiyle ülke genelinde gönüllü gruplarla fidan dikim 

etkinlikleri düzenlenerek, kurumsal sosyal medya 

aracılığıyla bu sosyal sorumluluk çalışmasının tanıtım ve 

duyuruları yapılmıştır. 

1.5.15. Afet Yardımları Tanıtım Çalışmaları 

Ülkemizde meydana gelen depremler, sel felaketleri, farklı bölgelerde çıkan yangınların 

sonrasında milletin derdiyle dertlenerek, afetlerin yıkıcı etkilerini azaltacak iyilik 

çalışmalarına destek verilmiştir. Afet bölgelerinde Vakfın yaptığı çalışmalar yerinde takip 

edilerek, hayırseverlerin desteğiyle afetzedelere yapılan yardımlarla ilgili bilgilendirmeler 

yapılmıştır. 

Ülkemiz genelinde meydana gelen yangınlar sonrasında 

başlatılan İyiliklerinizle Yüreğimizin Yangınlarını Birlikte 

Söndürelim Kampanyasını duyurmak amacıyla 

kampanya tanıtım filmi hazırlanarak sosyal ve dijital 

mecralarda paylaşılmıştır. 

Bartın, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel 

faleketleri sonrasında insani yardım ekibi olarak 

bölgelere gidilmiş, yardım çalışmaları yerinde takip 

edilerek, çekimlerden oluşan kısa film hazırlanmıştır. 

1.5.16. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı  

Pandeminin ortaya çıkışı sonrasında geniş katılımlı toplantılara getirilen kısıtlamalar 

nedeniyle faaliyet döneminde Uluslararası İyilik Ödülleri töreni yapılamamıştır. Salgın 

hastalıktan kaynaklı yaşanacak gelişmeler ve şartlar değerlendirilerek törenin 2022 yılında 

Vakfın kuruluş yıldönümünde yapılması ve ödül sahiplerine ödüllerinin verilmesi 

planlanmaktadır. 

Vakfın kuruluş yıldönümü vesilesiyle Mart ayının ikinci haftasında iyilik adına düzenlenen 

iyilik temalı programlar bu yıl da takip edilerek sosyal medya ve basın aracılığıyla 

duyurulmuştur. 
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1.5.17. İyilik Vakti Programı 

Diyanet TV ‘de Vakfın Mütevelli Heyeti II. Başkanı 

İhsan Açık’ın katılımıyla haftada bir gün 

hazırlanan İyilik Vakti programının içerik 

çalışmalarına katkıda bulunulmuştur. Programda 

yayınlanmak üzere Kadın Aile ve Gençlik 

Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 

gönüllülük faaliyetlerinin fotoğraf ve video 

çekimleri hazırlanmıştır. 

1.5.18. Diğer Çalışmalar 

Faaliyet döneminde, Vakfın kuruluşundan 

itibaren arşivde yer alan fotoğraf ve videoların 

işlendiği dijital arşiv çalışmasına devam 

edilmiştir. Vakfın yurt içinde ve yurt dışında yıl 

boyunca devam eden faaliyetlerine ilişkin 6.875 

adet fotoğraf, 1.118 adet video konusu ve 

açıklamaları ile birlikte etiketlenerek vakıf 

bünyesinde hazırlanan kurumsal arşiv sistemine yüklenmiştir. Kurumsal dijital arşivde yer 

alan fotoğraf ve videolar vakfın tanıtım materyallerinde kullanılmaktadır.  

İletişim kanalları vasıtasıyla gelen mesajları bir geri bildirim olarak değerlendiren Vakıf, yurt 

içinden ve yurt dışından çeşitli konularda gelen talepleri, yardım isteklerini, eleştirel fikirleri 

değerlendirmeye almaktadır. Bu doğrultuda Sosyal Medya hesapları, çağrı merkezi ve 

kurumsal e-postalara bu şekilde gelen her türlü öneri, istek, şikayet vb mesajlar takip 

edilerek, kurumsal bir dille cevaplandırılmış, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerde 

bulunulmuştur. Bu yıl kullanılmaya başlanan kurumsal Whatsapp destek hattına gelen 

sorular da cevaplandırılarak, anlık bilgi akışı sağlanmıştır. 

Vakıf Olağan Genel Kurulu organizasyonuna tanıtım desteği verilmiş, Genel Kurul için 

tasarımlar, vakfın çalışmalarını içeren uzun metrajlı bir tanıtım filmi hazırlanmıştır. 

Ülkemizden ve yurt dışından ortak çalışma alanlarına sahip pek çok kurum ve kuruluş 

yetkililerinin yer aldığı heyetler Vakfı ziyarette bulunmuştur. Ortak istişare alanlarının 

görüşüldüğü ziyaretlerin fotoğraf ve görüntüleri çekilmiş, heyetlere Vakıf bünyesinde 

Türkçe ve yabancı dillerde hazırlanan tanıtım sunumu gösterilmiştir. 

Genç kesimlere ulaşabilmek ve gençlik alanında yapılan çalışmaları sergilemek amacıyla 

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından kurulan web sayfası için içerik 

üretilerek bu mecrada etkinliklerimizin duyurulması sağlanmıştır.  
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1.6. BİLGİ İŞLEM ÇALIŞMALARI 

Vakıf bünyesindeki hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve iletişim sistemleri 

alanındaki her türlü alt yapı, donanım ve yazılım geliştirme hizmetlerinin etkin ve verimli bir 

şekilde sürdürülmesi sağlanmıştır.  

 Bu kapsamda;  

• Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan iç kaynaklar (in house) 

kullanılarak veya dış kaynaklar (out source) ile temin edilen yazılımların iyileştirme 

çalışmaları devam etmiştir. 

• Yeni veri merkezinin oluşturulması, Genel Merkez sistem altyapıları ve uygulama 

sunucularının yeni veri merkezine transfer edilmesi büyük oranda tamamlanmıştır. 

• PDKS uygulaması ile Sağlık Bakanlığı HES kodu sorgulama entegrasyonu sağlanmıştır. 

• Sistem alt yapı ve donanım destek hizmetleri kapsamında da Genel Merkez, KAGEM, Yurtlar 

ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi, Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, KOMAŞ A.Ş. ve 

İSAM’ın sistem alt yapısı ve uygulamalar ile ilgili son kullanıcı desteği verilmiştir. 

1.7. İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ 

1.7.1. İnsan Kaynakları 

2021 yılı sonu itibariyle Vakfımız Genel 

Merkez bünyesinde çalışan 371 ve Genel 

Merkez tasarrufunda Şubelerde çalışan 136 

kişi olmak üzere toplam 507 çalışan istihdam 

edilmektedir. Bunların 413’ü erkek, 94’ü de 

kadın çalışandan oluşmaktadır. 

Ayrıca, İSAM ve İşletmelerimiz bünyesinde 

1.346 kişi çalışmaktadır.  

Genel Merkez, Şubeler ile İSAM ve İşletmelerimizde çalışan personellere ilişkin tablolar 

aşağıda belirtilmiştir. 

KURUM ADI PERSONEL SAYISI 

- GENEL MERKEZ PERSONELİ 371 

- ŞUBE PERSONELİ (GENEL MERKEZ TASARRUFUNDA) 136 

TOPLAM 507 

- ŞUBE PERSONELİ (ŞUBE BÜNYESİNDE ÇALIŞAN) 303 

TOPLAM 810 
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Vakfımız İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kapsamında Performans Değerlendirme 

Prosedürü, İşe Alım Prosedürü, Fazla Çalışma Prosedürü ve Harcırah Prosedüründe yer alan 

bir kısım maddeler revize edilmiştir. Ayrıca, Disiplin Prosedürü, Ücret Prosedürü ve Terfi 

Talimatı hazırlanarak onaylanmıştır. İnsan Kaynaklarına yönelik diğer prosedür ve süreçlerin 

hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Covid-19 pandemi sürecinin zorlayıcı şartlarında dahi Genel Merkez ve Şube personelimize 

gerek uzaktan eğitim gerekse gerekli önlemler alınarak yüz yüze eğitimler düzenlenmiştir. 

2021 yılında personele yönelik yapılan kişisel ve mesleki eğitim çalışmaları kapsamında, 

Genel Merkez personeline Afet Farkındalık Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Oryantasyon Eğitimi, 

Yabancı Dil Eğitimleri, Şubelerimize istihdam edilen personele Logo J-Guar Muhasebe, 

Demirbaş, İK modülleri, EVOS ve EBYS eğitimleri verilmiştir.  

Personelin motivasyonunu artırmak aidiyet 

duygusunu güçlendirmek amacıyla, personele 

tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılmıştır. Yine 

Genel Merkez ve işletme personelimizin 

katılımlarıyla halı saha turnuvası düzenlenmiş, 

personelimiz arasında kardeşlik hukuku ve Vakıf 

kültürünün pekişmesini sağlamak için de Vakıf 

konferansları organize edilmiştir. 

KURUM ADI PERSONEL SAYISI 

İSAM 134 
KOMAŞ 429 

Yurtlar ve Sosyal Tesisler İşletmesi 463 

Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi 186 
Vakıf Medya A.Ş (Diyanet Radyo TV) 134 

TOPLAM 1.346 

2021 Yılı İçerisinde Personele Yönelik Eğitimler 

- AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ 
-  İLK YARDIM EĞİTİMİ  
- ORYANTASYON EĞİTİMİ 
- YABANCI DİL EĞİTİMİ 

Genel Merkez Personeli 

- J-GUAR MUHASEBE EĞİTİMİ 
- DEMİRBAŞ VE KAYIT EĞİTİMİ 
- İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI EĞİTİMİ 
-  EMLAK UYGULAMALARI VE EVOS EĞİTİMLERİ  
- ŞUBE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLER 

Şube Personeli 
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1.7.2. Yönetim Hizmetleri ve Satın Alma 

Vakfımızın asli faaliyetlerinin devamlılığı için gerekli olan genel destek hizmetleri yerine 

getirilmiş olup, bu çerçevede Vakfımız birimlerinden gelen genel satın alma talepleri, bakım, 

onarım, posta, kargo, yemekhane giriş/çıkış, demirbaş yönetimi (demirbaş kayıt, zimmet, 

takip, terkin, hibe, satış), malzeme yönetimi (stok giriş ve çıkış kayıtları), tefrişat ile 

bakım/lisans destek sözleşmeleri ve personel yararına kurumsal anlaşmalar yapılmıştır. 

İzmir İli Karabağlar İlçesinde depremden zarar gören ailelerin yaralarını sarmak için satın 

alınan dairelerin tefrişatı yapılmış ve teslim edilmiştir. 

İstanbul İli Fatih İlçesinde Sultanahmet Camii mevkiinde bulunan ve İnşaat ve Teknik 

Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından güçlendirme çalışmaları yapılan binanın tefrişatı 

yapılmış ve Sultanahmet Diyanet Evi olarak İstanbul İl Müftülüğümüze tahsis edilmiştir. 

Ankara İli Altındağ İlçesi Hacıbayram Camii mevkiinde bulunan ve Ankara Büyükşehir 

Belediyesi tarafından Vakfımıza tahsis edilen 2 adet konak binası KAGEM hizmetlerinde 

kullanılmak üzere tefriş edilmiş ve hizmete açılmıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinde ulaşım hizmetleri, 14 adet hizmet aracı ile (10 binek 

aracı, 2 minibüs, 2 kamyonet) yürütülmektedir.Türkiye Diyanet Vakfına ait Genel Merkez ve 

ek hizmet binaları, KAGEM hizmet binası, Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi ile Sosyal 

Destek Eğitim Merkezinin (Dikmen) güvenlik hizmetleri dışarıdan hizmet satın alınması 

yoluyla yerine getirilmektedir. 

TDV Genel Merkez ve ek hizmet binaları, Kocatepe Camii ve müştemilatı, Akseki Camii, İl 

Koordinatörlüklerinin güvenlik ve temizlik işleri hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

İnsani Yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere Vakıf satın alınan mobil mutfak aracı, günlük 

minimum 6.000 kişilik sıcak yemek üretme kapasitesine sahiptir. Söz konusu araç; soğuk 

hava deposundan jeneratöre, bulaşık yıkama ünitesinden buhar kazanına kadar birçok 

teknik donanıma sahip olup muhtemel afetler sonrası göreve hazır olarak beklemektedir. 
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Ayrıca, afet, acil durum ve insani yardım çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere 2 adet 

kamyonet ile 1 adet mobil ikram aracı satın alınmıştır. Bu araçların iç dizayn çalışmaları 

yaptırılmaktadır. 

1.7.3. Arşiv ve Dokümantasyon Çalışmaları 

Fiziki Arşiv, Dijital Arşiv, Tarama (scan), Etiketleme, Entegrasyon ve Depolama, Dijital 
Paylaşım, İndeksleme, Yetkilendirme, Görüntüleme, SDP ve SP Uygulama, Arşiv simülasyon, 
Devir ve İmha, Ödünç verme, Raporlama, OCR, Genel Evrak sevk işlemleri vb. çalışmalarından 
oluşmaktadır. 

2021 yılı faaliyet döneminde, Genel Merkez birim arşivinde saklama süresini tamamlayan 
arşiv ve arşivlik malzeme “FRM.044 Arşiv-Arşivlik Malzeme Devir-Teslim Envanter Formu” 
doldurularak Vakfımız Genel Merkezinden emekli olan 80 personele ilişkin dosya, 190 adet 
birim teftiş raporu, 70 cilt gider pusulası koçanı ilgili birimlerden gerekli kontroller yapılarak 
Bilgi Belge Merkezine devir alınmıştır. 

Vakfımız PRD.022 Arşiv Prosedüründe belirtilen 
Usul ve esaslar uygun olarak kurulan Ayıklama İmha 
Komisyonu tarafından Genel Merkez birimlerine ait 
986 yazışma dosyası (14.200), 1775 adet Kasa 
Tahsilat, 4124 adet maktu makbuz, 10.847 cilt 
mahsup fiş ve 261 cilt gider pusulası imha edilmiştir. 

Mevzuat güncellemeleri kapsamında, Arşiv ve Evrak 
Prosedürü ile Dosya Planı Yönergelerinde zaman 
zaman revize işlemleri yapılmıştır. 

Şubelerde bulunan arşiv ve arşivlik malzemenin 
muhafazası, tasnifinden saklanması ve lüzum görülmeyen belgelerin imha edilmesine kadar 
geçen iş ve işlemler konusunda gerekli rehberlik hizmeti verilmiştir. 

EBYS’de Dosya Planı kullanımı konusunda birimlere gerekli rehberlik hizmetleri devam 
etmektedir.  

2021 yılı içerisinde Gelen evrak birimi olarak 13.260 adet dosya ve 71.765 belgenin  evrak 
kaydı yapılmış ve EBYS üzerinden Genel Merkez birimlerine sevk edilmiştir.  

Genel evrak olarak e-mail ve fax üzerinden gelen belgelerin elektronik ortamda EBYS’ye 
geçişi sağlanmıştır. 

TURKKEP üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarından dosya alımı ile kamu kurum ve 
kuruluşlarına dosya gönderimi devreye alınması sağlanmıştır.  
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1.8. MALİ HİZMETLER VE BÜTÇE İŞLEMLERİ 

1.8.1. Muhasebe İşlemleri 

Vakfımız 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde mali iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak 

gerçekleştirmiştir. Mali açıdan bildirim zorunluluğu olan resmî beyanname/bildirimler yasal 

süresi içerisinde ilgili kurum/kuruluşlara yapılmıştır. 

Bütçe esaslı çalışma sistemine uygun olarak Türkiye Diyanet Vakfının bütün muhasebe 

işlemleri, belgeleri mukabilinde tek düzen hesap planına uygun olarak zamanında 

yapılmıştır. 

Vakfımıza bağlı 1003 Şubemizin 2021 Yılı Mali Dönem kapatma çalışmaları tamamlanmış ve 

Genel Merkez ile konsolide çalışmaları yapılmıştır. 

Vergi mükellefiyeti bulunan şubelerimizin vergi beyannamelerini İnternet ortamında e-

beyanname üzerinden; hangi durumlarda nasıl ve ne şekilde verileceği konularında Şube 

yetkililerine rehberlik edilmiştir. Bu hizmetler Şubelere verilmeye devam etmektedir. 

Vakfımızın faaliyet konularını ilgilendiren mali mevzuat konusunda, Genel Merkez 

Birimlerimize ve Şubelerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.  

1.8.2. Finans İşlemleri 

Türkiye Diyanet Vakfı mali mevcutlarının piyasa şartlarında en iyi şekilde değerlendirilmesi 

için helal yatırım yöntemlerinden katılım, kira sertifikası (SUKUK) ve fon vb. finansal araçlar 

tercih edilmiş olup bu yöndeki finansal çalışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca yenilikçi helal finansal enstrümanlar alanında çalışmalar yürütüp ilgili kuruluşlarla 

çalışmalarını sürdürmektedir.  

 1.8.3. Bütçe İşlemleri 

Kurum Stratejik Planında belirtilen hedeflere uygun bir şekilde hazırlanan Vakıf Genel 

Merkez bütçesinin, uygulaması ve kontrolü yapılmaktadır. 

Belirli aralıklarla bütçe analizleri hazırlanarak Vakıf Genel Müdürlüğü’ne sunulmaktadır. 

1.8.4. Hac ve Umre Muhasebe İşlemleri 

Hac ve Umre muhasebe işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında 

yapılan protokol çerçevesinde yürütülmektir. 
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1.9. ZEKAT HİZMETLERİ 

Zekât, Fitre ve Sadaka ile her türlü ayni ve nakdi 

bağışların en iyi şekilde toplanabilmesi 

maksadıyla Vakfımız bünyesinde TDV Mütevelli 

Heyeti’nin 15/12/2020 tarih ve 1645/2 sayılı kararı 

ile Zekât Müdürlüğü ihdas edilmiştir. Diyanet 

İşleri Başkanlığı ve Vakfımız işbirliği ile infak 

duygusu yüksek hayırsever halkımızın Zekâtlarını yurt içinde ve yurt dışında olabildiğince 

geniş kitlelere ulaştırmak, Zekât’ın sadece Ramazan döneminde toplanmayıp yıl boyunca 

etkin bir şekilde toplanmasını sağlamak, halkımızda ve İslam Dünyasında Zekât 

farkındalığının ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, Müslüman 

kardeşlerimizle yardımlaşma, dayanışma konusundaki çabaları desteklemek amacıyla Zekat 

Müdürlüğü kurulmuştur. 

1.9.1. Bağış ve Bağışçı İlişkileri 

Hayırsever halkımızın Vakfımıza olan güven ve teveccühleri her geçen gün katlanarak 

büyümekte buna mukabil, son dönemlerde dünyanın her yerinden ülkemize, Diyanet İşleri 

Başkanlığına ve Türkiye Diyanet Vakfına yönelik umut ve talepler daha da artmaktadır. 

Vakfımız kendisine emanet edilen bağışları ülkemizdeki ve tüm dünyadaki ihtiyaç sahibi 

kardeşlerimize, en güzel şekilde ulaştırma gayreti içinde çalışmalar yürütmektedir. 

Vakfımız kaynaklarının en efektif şekilde değerlendirilmesi, yeni kaynakların araştırılması ve 

mevcut kaynakların artırılması ile bağışçı ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla 2021 yılı 

faaliyet döneminde de çalışmalar devam etmiştir. 

2021 yılı içerisinde 2.700 bağışçımız aranarak Vakfımıza yapmış olduğu bağışlar için 

teşekkür edilmiş, faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılmış ve 1.448 

bağışçımıza muhtelif hediyeliklerle birlikte teşekkür belgesi gönderimi gerçekleştirilmiştir. 

Mevcut ve potansiyel bağışçılarımıza yönelik saha ziyaretleri planlanmış, söz konusu 

ziyaretler gerçekleştirilerek Vakfımız bağış gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar 

yürütülmüştür. 

Vakfımız Genel Merkezine gelerek bağışta bulunmak isteyen 1.221 bağışçımız karşılanmış 

ve faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgilendirmeler sağlanarak bağışları alınmıştır. 

Çağrı merkezimiz üzerinden Müdürlüğümüze yönlendirilen veya doğrudan ulaşan 

bağışçılarımızın tamamına talepleri doğrultusunda yardımcı olunmuş ve detaylı 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 
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Bağış ve Bağışçı İlişkileri Ramazan Programı Çalışmaları 

2021 yılı Ramazan programı kapsamında “Fitre, 

Zekât, İftar Kumanya, Fidye, Gıda Paketi, 

Bayramlık, Alışveriş Yardım Kartı” kategorilerimiz 

üzerinden bağışlarını gerçekleştiren 81.934 

kişiye, yapılan proje operasyon merkezi 

atamaları doğrultusunda bağışlarının nerede 

kullanıldığına dair SMS ve e posta bildirimleri 

yapılmıştır. 

Söz konusu uygulama ilk kez 2021 yılında Zekât Müdürlüğü uhdesinde hayata geçirilmiş ve 

bu konuda bağışçılarımızdan çok sayıda memnuniyet içerikli dönüşler alınmıştır. 

Vakfımız Genel Merkezine gelerek “Fitre, Zekât, İftar Kumanya, Fidye, Gıda Paketi, Bayramlık, 

Alışveriş Yardım Kartı” bağışında bulunmak isteyen 121 bağışçımıza faaliyetlerimiz hakkında 

detaylı bilgilendirmeler yapılarak bağışları kabul edilmiştir. 

Vakfımıza yüksek tutarlarda bağışta bulunan 712 bağışçımıza telefon araması yapılarak 

ramazan programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili detaylı 

bilgilendirmeler sağlanmış ve hediye gönderimini kabul eden 484 bağışçımıza Başkanlık 

yayınlarımızdan Zekâtı Anlamak, Zekat Sıkça Sorulanlar eserleri ile birlikte Vakfımız faaliyet 

kataloğunun adreslerine gönderimi gerçekleştirilmiştir. 

Mailing çalışması kapsamında 14.432 Zekat bağışçımıza iyilik bültenimiz pdf formatında 

ulaştırılmıştır. 

Ramazan programı kapsamında “Fitre, Zekât, İftar Kumanya, Fidye, Gıda Paketi, Bayramlık, 

Alışveriş Yardım Kartı” kategorilerimiz üzerinden Vakfımıza 10.000,00 TL ve üzeri bağışta 

bulunan 786 bağışçımıza teşekkür belgesi ve muhtelif hediye gönderimleri sağlanmıştır. 

Kurumsal e posta adreslerimize bağışçılarımız tarafından gönderimi gerçekleştirilen 800 

adet e posta talebi karşılanarak sonuçlandırılmıştır. 

Bağış ve Bağışçı İlişkileri Kurban Programı Çalışmaları 

Vakfımız Genel Merkezine gelerek “vekaleten 

kurban” bağışında bulunmak isteyen 559 

bağışçımız karşılanmış ve faaliyetlerimiz hakkında 

detaylı bilgilendirmeler yapılarak bağışları 

alınmıştır. 

Vakfımıza 2020 yılında 2 ve üzeri vekaletle kurban 

bağışında bulunan 1.107 bağışçımız aranarak 
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2021 yılı vacip kurban faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme sağlanmıştır. 

Kurumsal e posta adreslerimize bağışçılarımız tarafından gönderimi gerçekleştirilen 1.144 

adet e posta talebi karşılanarak sonuçlandırılmıştır. 

1.9.2. Bağış Giriş, Düzeltme ve Mutabakat 

Vakfımız Genel Merkez hesaplarına banka eft/havale yolu üzerinden ulaşan bağışların 

kontrol edilmesi, sistem girişlerinin sağlanması, gerekli durumlarda bağışçılarla iletişim 

kurularak eksik/hatalı bilgilerin düzeltilmesi ve Mali Hizmetler ve Bütçe Müdürlüğü 

verileriyle karşılaştırılarak CRM mutabakatının sağlanması gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 50.988 adet bağış ve bağışçı bilgileri CRM sistemine 

girilmiştir. 

Vakfımıza web sitemiz, banka kurumsal tahsilat ekranları ve faaliyet yönetim sistemi 

üzerinden yapılan tüm bağışların kontrol edilmesi, gerekli durumlarda bağışçılarla iletişim 

kurularak eksik/hatalı bilgilerin güncellenmesi işlemleri sağlanmıştır. 

Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 928.033 adet bağış ve bağışçı bilgisi CRM üzerinden kontrol 

edilerek onay işlemleri tamamlanmıştır. 

Bağış Giriş, Düzeltme ve Mutabakat Ramazan Programı Çalışmaları 

2021 yılı Ramazan programı kapsamında eft/havale yolu ile Vakfımıza gerçekleştirilen 

12.964 adet bağışın tamamı kayıt giriş ekibimiz tarafından detaylı olarak incelenmiş, 

açıklamasına istinaden CRM sistemine girişleri sağlanmış ayrıca gerekli durumlarda 

bağışçılarla iletişim kurularak bilgilendirmeler yapılmıştır. 

2021 yılı Ramazan programı kapsamında Vakfımıza online sanal pos ve banka kurumsal 

tahsilat ekranları üzerinden gerçekleştirilen 147.989 adet bağışın tamamı kayıt düzeltme 

ekibimiz tarafından detaylı olarak incelenmiş, hatalı olduğu tespit edilen bağışlar üzerinde 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca bağış açıklamasında yer alan bilgilere istinaden 

kategori değişiklikleri tamamlanarak gerekli durumlarda bağışçılarla iletişim kurulmuş ve 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Bağış Giriş, Düzeltme ve Mutabakat Kurban Programı Çalışmaları 

Vakfımız Genel Merkez hesaplarına “online, fys, kurumsal tahsilat” ekranları üzerinden 

ulaşan 538.878 hisse vekaleten kurban bağışının açıklamaları dikkate alınarak kontrolleri 

sağlanmış, gerekli durumlarda bağışçılarla iletişim kurularak kategori ve kayıt düzeltmeleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Vakfımız Genel Merkez hesaplarına eft/havale yoluyla ulaşan 2.673 hisse bağışın 

açıklamaları dikkate alınarak CRM sistemine girişleri gerçekleştirilmiş ve gerekli durumlarda 

bağışçılarla iletişim kurularak bilgilendirmeler yapılmıştır. 
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1.9.3. Faaliyet Yönetim Sistemi (FYS) 

Şubelerimiz aracılığıyla Vakfımıza bağış yapan 

hayırseverlerin kişisel bilgilerinin Vakfımız Genel Merkez 

sistemlerine ulaştırılabilmesi ve faaliyet detaylarıyla ilgili 

kendilerine bilgilendirme sağlanabilmesi için faaliyet 

yönetim sistemi yıl boyunca şube ağımızda kullanılmak 

üzere aktif hale getirilmiştir. 

Bu kapsamda: 

Kayıtların Genel Merkezimiz tarafından belirlenen 

standartlarda girilmesi için Şube personeline eğitimler verilmiş, eğitim içerikli videolar 

hazırlanmış ve kullanıcılar ile paylaşılmıştır. 

FYS üzerinden girilen bütün bağışların takibi sağlanarak gerekli durumlarda kullanıcılarla 

iletişime geçilmiş ve gerekli revizeler sağlanmıştır. 

Şubelerimiz tarafından oluşturulan bağış tutarları Mali Hizmetler ve Bütçe Müdürlüğü 

verileriyle karşılaştırılarak günlük olarak mutabakat yapılmıştır 

Şube ağımız ve Genel Merkezimiz tarafından belirlenen ihtiyaçları karşılamak üzere sistem 

geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. 

FYS’nin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik kullanıcılar ile online toplantılar 

düzenlenmiştir. 

Faaliyet Yönetim Sistemi Kurban Programı Çalışmaları 

2021 yılı kurban programı kapsamında FYS kanalı aracılığıyla şubelerimizden gelen 194.537 

adet vekaleten kurban bağışına dair bağış ve tutar takipleri sağlanarak mutabakat işlemi 

yapılmıştır. 

Süreç boyunca 1.175 çağrı karşılanmış, 1.692 defa da dış arama gerçekleştirilmiş, toplamda 

ise 2.867 şube personeli ile iletişim sağlanmıştır. 

 1.9.4. İş Geliştirme 

Vakfımız bağış sayfası, mobil uygulaması, zekat hesaplama modülü, CRM ve FYS 

sistemlerinin yazılımsal kurgu ve geliştirme çalışmalarına yönelik analizlerin sağlanması, iş 

akış süreçlerinin oluşturulması, Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürlüğümüz ile koordineli 

olarak çalışmaların yürütülmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Kurumsal tahsilat üzerinden bağış alımı gerçekleştirdiğimiz bankalarla olan yazılım 

entegrasyon süreçlerinin yürütülmesine yönelik çalışmalar başlatılarak geliştirme süreçleri 

devam etmektedir. 
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1.9.5. Zekat Hesaplama Modülü 

Vakfımız zekathesapla.tdv.org adresinde bulunan modül üzerinde geliştirmeler Diyanet 

İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan alınan dönütlerle iyileştirme çalışmaları 

yapılarak web sitemize erişim sağlayan kullanıcıların zekât hesaplamalarını kolayca 

sağlayabilmelerine yönelik çalışma tamamlanmıştır. 

2021 yılı içerisinde zekât hesaplama sayfamız 999.899 kez ziyaret edilerek, 3.103.554 kez 

sayfa gösterimi sağlanmıştır. 

1.10. TEFTİŞ VE İÇ DENETİM ÇALIŞMALARI 

• 2021 yılında Vakıf Şubelerimizin periyodik olarak teftişlerine devam edilmiş olup bu 

meyanda 216 Vakıf Şubesinin teftişi gerçekleştirilmiştir. 

• Şube ve Emlak Hizmetleri Müdürlüğünün Şube Hizmetleri Bölümünün teftişi yapılmıştır. 

• İnşaat ve Teknik Hizmetler Müdürlüğünün denetim çalışmaları tamamlanmıştır. 

• Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Merkezinin ve bağlı 31 kitabevinin teftişi yapılmıştır. 

• Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bağlı olarak faaliyet gösteren 10 sosyal tesisin 

ve 44 öğrenci yurdunun teftişi tamamlanmıştır. 

• Vakfımız Şubelerince yükseköğrenim öğrencilerinin barınmalarına destek sağlanması ve 

öğrencilerin ilim, kültür, sanat alanlarında gelişimlerine destek olunmasına yönelik 

yürütülen faaliyetler kapsamında 10 ildeki 5 İl ve 15 İlçe Şubesinde iç denetim çalışması 

yapılmıştır. 

• Muhtelif konularda 27 inceleme/soruşturma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

• Başta Şubelerimizin teftiş ve inceleme raporlarına ilişkin olmak üzere 14 mütalaa 

düzenlenmiştir. 

• Vakıf Doküman Yönetim Sistemi kapsamında gerekli süreç, prosedür, talimat, yönerge, form 

gibi dokümanların ilgili birimlerle koordineli olarak oluşturulmasına, onaylanan 

dokümanların kontrol edilerek yayımlanması ve güncellenmesinin sağlanmasına yönelik 

faaliyetlerin icrasına devam edilmiştir. 

Bu kapsamda 2021 yılı döneminde 7 süreç diyagramı, görev sorumluluk tablosu, girdiçıktı 

tablosu, performans göstergesi, risk kontrol matrisi ile bunlara bağlı 7 prosedür, 2 yönerge 

ve 10 form hazırlanması ve onaylanması sağlanarak Vakfımız Doküman Yönetimi Sistemi 

üzerinden yayınlanmıştır. Ayrıca, sistemde yer alan mevcut 51 dokümanda güncelleme 

yapılmıştır. 
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1.11. ŞUBE VE EMLAK İŞLEMLERİ 

1.11.1. Şube Hizmetleri  

Vakfımızın 81 il ve 922 ilçede olmak üzere toplam 1.003 şubesi bulunmaktadır. Vakıf Genel 

Merkezi ile Şubelerimiz arasındaki etkileşim, iletişim ve koordinasyona önem verilmekte, 

Şubelerimize yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından etkin 

bir şekilde yürütülmektedir. 

Müftülüklerimize bağlı Kur’an Kurslarında hizmet satın alma yöntemiyle personel 

çalıştırmak için talepte bulunan şubelerimize yetkileri verilmiştir. Ayrıca Vakfımız 

kadrosunda çalıştırılmak üzere 2021 yılında 1 aşçı, 2 hizmetli personel alımı yapılmış olup; 

31.12.2021 tarihi itibariyle 92 aşçı, 14 aşçı yardımcısı, 1 bekçi-kaloriferci, 1 görevli, 1 güvenlik 

görevlisi, 184 hizmetli, 5 mesleki personel, 2 şoför, 2 teknisyen kategorilerinde olmak üzere 

Vakıf şubelerimizde toplam 302 çalışan personel ile Diyanet İşleri Başkanlığımız hizmetleri 

desteklenmektedir. 

1- Genel Merkezimizden çeşitli konularda yardım talep eden şubelerimizin bu talepleri 

Vakfımız Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu’na sunulmuş ve bunun neticesinde alınan 

kararlar gereğince; 

Cami ve Mescitlere : 2.475.905.-TL 

Müftülük Sitelerine  : 334.697.-TL 

Kur’an Kurslarına  : 658.491.-TL 

Diğer    : 422.897.-TL 

TOPLAM   : 3.891.990.-TL yardım yapılmıştır. 

2- Vakfımız müfettişlerince şubelerimize yapılan denetimler neticesinde tespit edilen 

aksaklıkların giderilmesi ile ilgili düzenlenen teftiş ve inceleme raporlarının gereği 

yerine getirilerek noksanlıkların ikmal edilmesi sağlanmış/sağlanmaktadır. 

3- Yıl içerisinde şubelerimizden gelen Şube başkanı, Şube yönetim kurulu üyeleri ve Şube 

muvazzaf personeli değişikliklerine ilişkin talepler ilgili onaylara bağlanmıştır. 



 

95 

 

4- Şubelerimizden gelen tefrişat, demirbaş, şubeler arası para transferi vb. harcama yetki 

talepleri Mütevelli Heyeti veya İcra Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanmış 

ve ilgili şubelere yetkileri verilmiştir. 

5- Yıl içinde şubelerimiz tarafından talep edilen makbuzların karşılanması, makbuz imhası, 

makbuz döküm tablosu, makbuz zayi ilanları ile ilgili iş ve işlemler yerine getirilmiştir. 

1.11.2. Müftülük Hizmetlerini Destekleme Çalışmaları 

Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait arsalar üzerine müftülük hizmet binaları, camiler ve 

Kur'an kursları inşa edilmekte, tefriş edilerek hizmete açılmakta, hizmette olan yerlerin de 

bakım onarımları yapılmaktadır. Bu suretle Müftülük ve Kur'an Kurslarının elverişli 

mekanlarda hizmet vermesi sağlanmaktadır. 

Mülkiyeti Vakfımıza ait olup, dini ve hayri hizmetlerin desteklenmesi amacıyla şubelerimizin 

tasarrufunda bulunan hizmet araçlarından, 2021 yılında 16 adet satılmış, 39 adet yeni 

hizmet aracı satın alınmış ve 5 adet hibe araç kabulü yapılmıştır. Halihazırda (Genel 

Merkezimiz hariç) şubelerimiz tasarrufunda 1.295 adet hizmet aracı bulunmaktadır. 

1.11.3. Emlak ve Kiralama İşleri  

Vakfımıza ait gayrimenkullerin kayıtları ve kiralarının takibi ile ilgili işlemler EVOS (Entegre 

Vakıf Otomasyon Sistemi) üzerinden takip edilmektedir. EVOS Programı üzerinden 

31.12.2021 tarihi itibariyle; 

Şubelerimize kullanıcı adı ve şifre tanımlanıp, taşınmazlarını görmeleri ve kontrol etmeleri 

sağlanmış ayrıca kirada taşınmazı olan Şubelerimizden 871 Şubemiz EVOS üzerinden 

kiralama işlemlerini takip edip, kiralama bedellerini de online olarak EVOS üzerinden tahsil 

etmektedirler. 

Bunun yanında Vakfımız gayrimenkullerinin takibi ve sorgulamaya yönelik bilgilere 

ulaşılması noktasında, iş ve zaman kaybının önüne geçilmesi hem de istenilen bilgilere daha 

kısa sürede ulaşılabilmesi bakımından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen 

TAKBİS sisteminden yararlanılması hususunda Vakfımıza erişim izni verilmesi ile ilgili 

protokol yenilenmiş, taşınmazların anlık olarak hareketlerini takip etmeye imkân verecek 

olan TAKBİS V.2'nin kullanılabilmesi için altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. 

Vasiyet, kuru mülkiyet gibi çeşitli bağış türlerimizin sonuçlandırılması anlamında Vakfımıza 

büyük yararları dokunacak olan NVİ (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) ile 

entegrasyon konusunda hazırlıklara başlanmış olup, alt yapı ve protokol çalışmaları devam 

etmektedir. 

Gayrimenkullerimiz düzenli bir şekilde her bir il ve ilçe için açılan Gayrimenkul Mallar 

Kütüğü Defterlerine ve sistemlere ayrı ayrı işlenmiştir. Türkiye Diyanet Vakfının 
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gayrimenkullerinin kamu istifadesine sunulması ve din eğitimi ve öğretimi ihtiyaçlarının 

karşılanmasında değerlendirilmesi için 2020-2021 faaliyet dönemi içerisinde Kur'an kursu 

olarak kullanılmak üzere toplam 28 adet gayrimenkul Diyanet İşleri Başkanlığına, 2 adet 

gayrimenkul de İmam-Hatip Lisesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 

Böylelikle bugüne kadar toplam 1.187 adet taşınmaz Kur'an Kursu olarak Diyanet İşleri 

Başkanlığı'na, 64 adet taşınmaz İmam Hatip Lisesi ve pansiyon hizmetlerinde kullanılmak 

üzere Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne tahsisi sağlanmıştır. 

Vakfa ait gayrimenkullerdeki kiracılarla ilgili, kira, gecikme cezası vb. borçlardan dolayı icra 

takibinin yapılması veya mahkemeye dava açılması; her yılın sonunda enflasyon oranları, 

Yargıtay içtihatları ve piyasa rayiçleri ve kiracılarla yapılan sözleşmeler göz önünde 

bulundurularak yeni kiraların belirlenmesi, ayrıca kiraları Genel Merkezimizce takip edilen 

İSAM ve Diyanet İşleri Başkanlığı kullanımında bulunan Türkiye Diyanet Vakfına ait 

lojmanların tahsisi, tahliyesi vb. işlemler mevzuatımız çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
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2.1. İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İSAM) 

2.1.1. Genel Tanıtım 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 

birbirini tamamlamak üzere hayata geçirilen (1988) TDV İslâm Ansiklopedisi ve Araştırmacı 

Yetiştirme projelerinin idarî ve malî açıdan tek bir çatı altında birleştirilmesiyle ortaya çıkmış 

(1993) bir kurumdur. 

Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı olarak 1988 yılında kurulan İSAM, İslam ilimleri ve 

düşüncesine odaklanarak İslam dini, medeniyeti ve toplumları ile bu medeniyetin etkileşim 

halinde olduğu diğer toplumların medeniyet ve kültürlerine dair güvenilir, muteber ve 

özgün bilgi üretimine, yönetimine ve yayılmasına katkıda bulunmayı; özetle din, tarih ve 

medeniyet araştırmaları alanlarında gerçekleştirilecek çalışmalarda uluslararası ölçekte 

öncü rol oynamayı hedefler. Bu çerçevede İSAM araştırmalar yapmakta/yaptırmakta ve 

araştırmacı yetiştirmekte; telif, tercüme ve tenkitli/tahkikli neşir türü eserler yayımlamakta; 

başta TDV İslâm Ansiklopedisi olmak üzere çeşitli boyut ve formatta ansiklopediler 

hazırlamakta; ilahiyat ve sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara yönelik kütüphane 

hizmetleri yürütmekte ve ilmî toplantılar düzenlemektedir. Ayrıca yerli ve yabancı 

araştırmacılardan büyük ilgi ve talep gören İSAM kütüphane hizmetleri devam etmekte; yurt 

içi ve yurt dışında İslam ilimleri, kültürü ve medeniyetiyle ilgili yayımlanan kitaplar ve 

periyodik yayınlar belirlenen yıllık bütçe çerçevesinde düzenli olarak takip edilmeye 

çalışılmaktadır. 

İSAM 1988-2013 yılları arasında kuruluş amaçlarına uygun olarak TDV İslâm Ansiklopedisi'ni 

hazırlamış, çeşitli alanlarda araştırmacı yetiştirmiş ve bu iki ana projeyi desteklemek üzere 

İslam araştırmalarını ihtisas alanı olarak belirleyen bir kütüphane kurmuştur. Ansiklopedinin 

tamamlanma aşamasına gelmesi üzerine 2012 yılı sonlarından itibaren bazı yeni projeler 

başlatılmış, 2014 yılında da İSAM'ın gelecek vizyonunu belirlemek üzere dar ve geniş 

kapsamlı istişare toplantıları yapılmıştır. 2019 yılı itibariyle TDV İslam Ansiklopedisi İkinci 

Edisyon ve İngilizce Ansiklopedi Projesi İSAM'ın devam etmekte ve sürekli geliştirilmekte 

olan diğer projelerinin yanında kurumun ana projesi olarak yerini almıştır. 

2.1.2. İSAM'ın Projeleri 

2.1.2.1. TDV İslam Ansiklopedisi İkinci Edisyon ve İngilizce Ansiklopedi Projesi 

Hazırlık çalışmalarına 1983 yılında başlanan ve ilk cildi 1985'te yayımlanan TDV İslâm 

Ansiklopedisi 44. cildin yayımlanmasıyla 2013 yılı sonunda tamamlandı. 2016 yılında 

yayımlanan iki ek ciltle birlikte ansiklopedinin matbu versiyonu kırk altı cilde ulaştı. 

Taranmış görüntüleri internet ortamına aktarılarak ücretsiz yayımlanmaya başladı. 2018'den 

itibaren kullanıcı dostu yeni bir web sitesinin geliştirilmesiyle TDV İslâm Ansiklopedisi 
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yayımlandığı web sitesi üzerinden geliştirme ve düzeltmelerin yapıldığı bir elektronik 

ansiklopedi haline geldi. 

TDV İslâm Ansiklopedisi'nin ikinci edisyon ve İngilizce ansiklopedi hazırlık çalışmaları 

kapsamında, 2019 yılında Türkiye'nin pek çok üniversitesinden 213 ilim insanının katılımıyla 

"İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları" düzenlendi. Matbu edisyondaki farklı alanları ve ilim 

dallarını ilgilendiren bütün maddelerin söz konusu alanların uzmanları tarafından 

değerlendirilmesi; kapsam, muhteva, dil ve üslup, kaynakça ve telif-redaksiyon yöntemi vb. 

açılardan ikinci edisyonda benimsenmesi gereken esasların belirlenmesi amacıyla 

düzenlenen bu çalıştaylar nisan ve ekim aylarında on altı ayrı oturum şeklinde 

gerçekleştirildi.  

TDV İslam Ansiklopedisi İkinci Edisyon ve İngilizce İslam Ansiklopedisi Projesi kapsamında, 

ansiklopedi alt yapısının kurulmasında, madde yazımında ve yayımında benimsenecek 

ilkelerle ilgili çalışmalar 2021 yılı boyunca devam etti. Bunların yanı sıra ilim heyetleri ile 

düzenli olarak yapılan görüşmeler, çeşitli bilgilendirme çalışmaları ve farklı alanlarda yeni 

heyetlerin kurulması ve heyetlere yeni üyelerin ve uzmanların alımıyla ansiklopedi 

projelerinin kapsamı daha da genişledi. 

Ansiklopedi çalışmalarının 2021 yılında katettiği merhalelerden biri de hem heyetlere hem 

de müelliflere yol gösterecek kılavuz, yönerge ve esasların üretilmesi oldu. Taslakları 

hazırlanarak heyetlerle istişare edilen kılavuzlar ansiklopedinin yazılacağı süreç boyunca 

beklenilen yüksek standartların sağlanması konusunda büyük önem taşıyor. Ayrıca ikinci 

edisyon çalışmalarında madde telifinin ilk aşaması olan madde teklifleri ilim heyetlerinden 

alınmaya başlandı. Bütün ansiklopedi süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesi için 

geliştirilen "TDV İslam Ansiklopedisi İçerik Yönetim Sistemi" (İYS) yazılımının ilk aşaması 

tamamlandı ve 2021 yılında kullanıma alınarak ilim heyetleri ve karar mekanizmasındaki 

diğer heyetler arasındaki süreçlerin kısmen sistem üzerinden yürütülmesi sağlandı. 

Öte yandan ikinci edisyon ve İngilizce ansiklopedi çalışmalarıyla eş zamanlı olarak TDV İslâm 

Ansiklopedisi'nin otuz üç yıllık tecrübesinin ve hikâyesinin kayıt altına alınarak Türkiye 

kamuoyu ile paylaşılması ve gelecek nesillerin çalışmalarını bu tecrübe üzerine inşa 

edebilmelerini sağlamak amacıyla "TDV İslâm Ansiklopedisi Tarihi Projesi" başlatılmıştır. 

Proje kapsamında birbiriyle bağlantılı üç ayrı çalışma yürütülecektir: TDV İslâm 

Ansiklopedisi Sözlü Tarihi, TDV İslâm Ansiklopedisi Belgeseli ve TDV İslâm Ansiklopedisi 

Arşivi. 

DİA Arşivi Projesi ile bir kısmı TDV Genel Merkezi'nde, çoğunluğu İSAM'ın çeşitli birimlerinde 

bulunan belgeler teşhis, temin ve tasnif edildi; sözlü tarih çekimleri sırasında 

görüşmecilerden evrak, belge, fotoğraf vb. dokümanlardan oluşan malzemenin temini 

sağlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi'nin Türkiye'nin hikâyesini ve başarısını yansıtmak ve 

anlatmak amacıyla TRT'nin desteği ile yürütülen DİA Belgeseli'nin senaryo çalışmalarında 

sona gelinmiş olup, çekimlerin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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Projeler tamamlandığında geçmiş ansiklopedi çalışmalarına dair arşivin güncellenmesinin 

yanında ansiklopedinin ilim ve kültür hayatına katkıları geniş kitlelere ulaşmış olacaktır. 

2.1.2.2. Temel İslam Ansiklopedisi (TİA) Projesi 

Temel İslam Ansiklopedisi, İslam dininin temel konu ve kavramları ile başta peygamberler 

olmak üzere, önde gelen İslam büyükleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmayı, genel 

okuyucuya günlük dinî bilgiler hakkında kaynaklık etmeyi, modern çağın getirdiği belli başlı 

problemler karşısında İslam'ın bakışını ana hatlarıyla ortaya koymayı ve İslam'ın mesajını, en 

doğru şekilde aktaracak anlaşılır bir üslupla ifade etmeyi hedeflemektedir. TDV İslâm 

Ansiklopedisi maddeleri esas alınarak hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi, hem içerik hem 

de dil ve üslup bakımından genel okuyucuya hitap edebilecek nitelikte yeniden yazılmış 

özgün bir eserdir. 1426 madde içeren ansiklopedinin en dikkat çekici özelliği 400 civarında 

bilgilendirici çizimle (infografik görüntü malzemesi) zenginleştirilmiş olmasıdır. 

2019 sonu itibariyle sekiz cilt halinde yayımlanan Temel İslam Ansiklopedisi, 2020 ve 2021 

yıllarında Sabah gazetesi yönetimi ile yapılan promosyon anlaşmasıyla ortak 160.000 baskı 

yapmıştır. Ayrıca TDV Mütevelli Heyeti kararıyla 2020 yılı sonu itibariyle ansiklopedinin 

Rusça ve Arapça tercüme çalışmaları başlatılmış olup 2021 yılı boyunca da Rusça tercüme 

ve redaksiyon çalışmaları devam etmiş, Arapça örnek fasikül çalışması da tamamlanmıştır. 

2.1.2.3. Elektronik Yayın Projesi 

Bu projenin öncelikli hedefi, 2014 yılından itibaren TDV İslâm Ansiklopedisi'nin (kısa adı DİA) 

internet ortamında yayımlandığı web sayfasının hem tasarım ve görsellik hem de 

fonksiyonellik açısından geliştirilerek bir elektronik ansiklopedi haline getirilmesidir. Proje 

kapsamında yürütülen çalışmaların ilk aşaması 2017 yılı sonu itibariyle tamamlanmış ve TDV 

İslâm Ansiklopedisi yeni ara yüzü ve yapısıyla yeni adresinde 

(www.islamansiklopedisi.org.tr) hizmete açılmıştır.  
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Yazılım ve tasarım düzeyinde yapılan geliştirmeler sayesinde TDV İslâm Ansiklopedisi web 

sitesi sadece akademik çevrelerde değil internet aramasıyla genel okuyucunun da çok 

rağbet ettiği kaynaklar arasına girmiş ve kullanıcı sayısı 2018 yılından bu yana hızla artmıştır. 

 

TDV İslâm Ansiklopedisi maddelerinin tashih ve güncelleme çalışmalarının yürütülebilmesi 

amacıyla geliştirilen ve yaklaşık iki yıldır bu çalışmaların yürütüldüğü DİA Yönetim Sistemi 

veri tabanı yazılımının, ikinci edisyon ve İngilizce İslam Ansiklopedisi çalışmalarında da 

kullanılabilmesini sağlamak üzere geliştirilmesi amacıyla 2020 yılında yeni bir yazılım 

firmasıyla protokol imzalanmış ve yazılım geliştirme çalışmaları 2021 yılında da devam 

etmiştir.  

Elektronik Yayın Projesi'nin önemli hedeflerinden birisi de İSAM'ın web sitesi üzerinden 

dünyanın her yerindeki araştırmacılara ücretsiz olarak hizmete sunduğu veri tabanlarının 

geliştirilmesidir. Bu veri tabanları arasında en çok kullanılan makale veri tabanlarında Türkçe 

yayımlanmış on binlerce makalenin künye bilgisinin yanı sıra pek çok makalenin yayın 

izinleri alınarak tam metinleri de okuyucuların hizmetine sunulmaktadır (143.282 makaleye 

ait 2.620.131 sayfa ücretsiz olarak yayımlanmakta ve kullanıcılar bu sayfalarda kelime 

araması yapabilmektedir). Özellikle İslam ilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan 

araştırmacılara önemli bir katkı sunan elektronik veri tabanlarının teknik alt yapı, tasarım ve 

çeşitlilik açısından geliştirilmesi proje kapsamında hedeflenmektedir. 

2.1.2.4. Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP), İSAM tarafından yüksek lisans ve doktora dönemindeki 

araştırmacı adaylarına katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında hayata geçirilmiş bir 

akademik destek programıdır. Ülkemizde üniversitelerin, özellikle de İlahiyat ve İslamî 

İlimler fakültelerinin sayısının son dönemde hızla artması üzerine İSAM'ın ilgi sahasına giren 

alanlarda araştırmacıların daha nitelikli yetişmesine katkıda bulunmak gayesiyle söz konusu 

proje hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında adaylara yönelik destek ve faaliyetlerin ana 

hedefleri şöyle belirlenmiştir: 
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a) Yabancı dili (İngilizce ve Arapça) akademik seviyede kullanma becerisini geliştirmek, 

b) Farklı ilim kümelerine dair metodolojik farkındalığı arttırmak,  

c) Kendi alanlarıyla ilgili ihtisaslaşmayı geliştirmek; ihtisas alanlarıyla ilgili meselelere, 

literatüre ve klasiklere hâkimiyeti arttırmak,  

d) Yurt dışı araştırma tecrübesi kazandırmak,  

e) Akademik metin üretimi ve yazım becerilerini geliştirmek. 

2021 Yılında AYP Kapsamındaki Faaliyet ve Gelişmeler 

• Korona virüs salgını, ortaya çıktığı 2020 yılından bugüne kadar bütün dünyada iş 

hayatını ve çalışma alışkanlıklarını önemli ölçüde etkiledi ve değiştirdi. Bu durumun 

AYP'deki yansımaları ise daha çok eğitim, toplantı vb. yüz yüze gerçekleştirilen 

etkinliklerde görüldü. Korona virüs salgını sonrası alınan tedbirler sebebiyle 2021'de 

bütün seminerler ve ilim dalı toplantılarının büyük bir kısmı online platforma (zoom) 

taşındı ve uzaktan katılım yoluyla sürdürüldü. 

• 2021 yılı içerisinde beş AYP'li araştırmacı adayı doktora tezlerini tamamladı. Böylece 

proje kapsamında doktorasını tamamlayan aday sayısı otuz bir oldu. 

• İlk dönemde (2012) kırk bir, ikinci dönemde (2014) altmış altı ve üçüncü dönemde 

(2017) kırk iki kişi olmak üzere toplam yüz kırk dokuz araştırmacı adayının kabul 

edildiği projeden 2021 yılı sonu itibariyle altmış dört araştırmacı adayı 

yararlanmaktadır. 

• Geçen dokuz yıllık süre zarfında doktora çalışmasını tamamlayarak mezun olma, 

doktora çalışmasını yurt dışında sürdürmek üzere yurt dışına çıkma, İSAM'da tam 

zamanlı istihdam, proje yönergesinde belirtilen şart ve yükümlülüklerin yerine 

getirilememesi vb. sebeplerle seksen beş adayın Araştırmacı Yetiştirme Projesi ile 

ilişiği bitmiştir.  

 

Sağlanan destek türlerine göre AYP araştırmacı adaylarının dağılımı aşağıdaki gibidir:  

 

 

Grup Adı Kişi 

1. Grup (Tam burslu araştırma desteği) 24 

2. Grup (Kısmî burslu araştırma desteği/araştırma görevlileri) 45 

3. Grup (Burssuz araştırma desteği) 8 

Genel Toplam 77 
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AYP yükümlülüğü devam eden adayların akademik durumları aşağıdaki gibidir: 

Araştırmacı adaylarının çalışmalarında rehberlik etmek ve akademik destek vermek üzere 

oluşturulan "ilim dalı sorumluluğu" uygulaması on iki ilim dalı sorumlusu nezaretinde 

devam etmektedir. Bu uygulama ile adayların kendi ihtisas alanlarında ve genel olarak 

akademik dünyadaki güncel gelişmeleri takip etmeleri ve nitelikli akademik ürünler ortaya 

koymaları hedeflenmektedir. 

Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) 

İlahiyat fakültelerinin lisans öğrencilerine ilmî destek sağlamak gayesiyle İSAM tarafından 

2006 yılında hayata geçirilen ve süreç içerisinde gelişerek üç aşamalı bir eğitim programına 

kavuşan LADEP, 2012'den bu yana Araştırmacı Yetiştirme Programı (AYP) bünyesinde 

faaliyetlerini sürdürmektedir. LADEP katılımcılarına, özellikle Türkçe dışındaki dillerde kitap 

temini imkânı sunan kitap bursunun yanı sıra yabancı dil yeterliklerini geliştirmek üzere 

Arapça ve İngilizce dil desteği verilmektedir.  

LADEP-1'de, katılımcıların İslam ilimlerinin temel terminolojisi, ıstılahları ve problem 

alanları hakkında alt yapı kazanması amacıyla genellikle çağdaş literatürden seçilmiş 

metinler işlenmektedir. İki sene süren LADEP-2'de dört temel İslam ilmiyle (tefsir, hadis, 

fıkıh, kelam) ilgili klasik metinler takip edilirken aynı zamanda bu ilimlerin 

problematiklerine, güncel problemlerine ve öğrenci sunumlarına yer verilmektedir. Lisans 

üstü çalışmalara hazırlık desteği olarak planlanan LADEP-İhtisas'ta ise, usûl-i fıkıh 

seminerlerinin yanı sıra akademik çalışmalarda ihtiyaç duyulan metodolojik-teknik bilgilere 

dair seminerler verilmekte ve alanlarında yetkin isimlerle istişare amaçlı toplantılar 

gerçekleştirilmektedir. Bütün sahalardan katılımcıların iştirakiyle yürütülen söz konusu 

çalışmalara ilave olarak katılımcılar, ilmî ihtiyaçları çerçevesinde kendi araştırma sahalarında 

danışman hocalarıyla belirli periyotlarla bir araya gelerek yaklaşık sekiz ay süren ilmî 

danışmanlık desteği almakta, aynı zamanda alanlarında uzman isimlerle İslam ilimlerinde 

temel klasik metinleri okuyarak ikmal etmektedirler. 

2020-2021 döneminde yirmi beş farklı seminer ile yedi farklı ilim dalında ilmî danışmanlık 

toplantılarının takip edildiği LADEP'te, on dördüncü dönem LADEP-2 katılımcıları 

seminerleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar. LADEP-2 seminerlerini 

tamamlayan lisans son sınıf öğrencilerinin katıldığı LADEP-İhtisas ise sekizinci dönemini 

tamamladı. 

Akademik Durum Dağılımı Kişi 

Yüksek lisans-ders - 

Yüksek lisans-tez  - 

Doktora-ders 15 

Doktora-yeterlilik 5 

Doktora-tez 57 

Genel Toplam 77 
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2.1.2.5. Erken Klasik Dönem ve İkinci Klasik Dönem Projeleri 

Bu iki proje kapsamında İslam medeniyetinde modern öncesi (başlangıçtan XIX. yüzyıla 

kadar) dönemde ortaya konulan ilmî birikimin araştırılması, açığa çıkarılması, tekrar 

kazanılması ve ilimler tarihinin daha doğru olarak yazılması hedeflenmektedir. Klasik dönem 

İslam düşüncesi ve ilimler tarihindeki dönüşüme de uygun olarak ilimler tarihi "erken 

klasik dönem" (başlangıçtan VI. [XII.] yüzyılın sonlarına kadar) ve "ikinci klasik dönem" 

(VII. [XIII.] yüzyıldan XII. [XIX.] yüzyıl başlarına kadar) şeklinde iki ana döneme ayrılarak bu 

dönemlerin her birini inceleyen birer proje geliştirilmiştir. İSAM bünyesinde modern dönem 

öncesi düşünce ve ilimler tarihine yönelik olarak yürütülen çalışmalar da bu iki "çerçeve 

proje" içinde şekillendirilmiştir. 

Projeler çerçevesinde her iki döneme ait önemli yazma eserlerin tahkikli (tenkitli) neşir  

yoluyla günümüz ilim insanlarının kullanımına sunulmasının önemine dikkat çekmek ve bu 

alanda Türkiye'de standartları belirlemek amacıyla İSAM kendi tahkikli neşir esaslarını 

geliştirip yayımlamış, verdiği eğitimlerle bu alanda çalışacak araştırmacıların nitelikli eserler 

üretebilmesine destek olmayı amaçlamış ve yayımladığı tahkikli neşirlerle de pek çok temel 

eseri günümüz ilim dünyasına sunmuştur. Bu çerçevede İSAM yirmi üç Arapça tahkikli neşir, 

üç Osmanlıca tenkitli neşir kursu düzenleyerek 600'den fazla öğrenciye sertifika vermiştir. 

2021 yılında İSAM'ın bu projeler çerçevesinde yayımladığı en önemli eser, Osmanlı 

Şeyhülislamı Ebussuûd Efendi'nin meşhur tefsiri İrşâdü'l-akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-

Kerîm'dir. Ebussuûd Tefsiri diye tanınan ve ilk defa müellife ait notlandırılmış (minhüvât) 

yazma nüshası kullanılarak tahkik edilen eser dokuz cilt halinde yayımlandı. 2021'de ayrıca 

ilk Osmanlı Şeyhülislamı Molla Fenârî'nin bütün eserlerinin tenkitli neşrine yönelik bir 

çalışma da İSAM Klasik Dönem Projeleri çerçevesinde başlatılmıştır. 

2.1.2.6. Ulema Veri Tabanı Projesi 

Bu proje İslam tarihinin başlangıcından günümüze kadar müslümanların yaşadıkları bütün 

bölgelerden âlimlerin hayatları, akrabalık bağları, ilmî çevrelerle ilişkileri, eserleri, 

yaşadıkları ve seyahat ettikleri bölgelerle ilgili verileri toplamayı gerek çeşitli ilmî 

araştırmalarda gerekse TDV İslam Ansiklopedisi ikinci edisyon maddelerinin yazımında 

kullanılmak üzere analiz edilebilir bir formatta kaydetmeyi hedeflemektedir. Çalışmanın ilk 

aşamalarında Osmanlı âlimleri ile Cumhuriyet dönemi Anadolu âlimlerine öncelik verilmesi, 

daha sonra diğer bölge ve dönemlere geçilmesi planlanmıştır. 

Toplanan verilere dayalı olarak yapılacak incelemelerle özellikle aşağıdaki konu ve başlıklara 

dair araştırmalara zemin hazırlanmış olacaktır: 

a) Eser veren-vermeyen ayırımı gözetmeksizin ulemanın isim, künye, yaşadıkları yer ve 

vefat tarihlerinin kaynaklarıyla birlikte işlenerek onlarla ilgili bilgilere hızlıca 

erişilmesinin sağlanması, 

b) Ulemanın, müslümanların yaşadığı farklı bölgelere dağılımı,  
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c) Fert veya grup olarak bir bölgeden diğerine hareketleri,  

d) Eser üretimlerine dair ayrıntılı bilgilerin tespiti,  

e) Çeşitli bölgelerde yaşayan âlimler arasındaki bağlantıların gösterilmesi,  

f) İslam tarihinde ilmî sürekliliğin tespiti ve kopuşların tespiti ve bunun dijital 

analizlerle gösterilip yorumlanması,  

g) Ulemayı merkeze alarak İslam'ın küresel tarihinin yazılması için veri üretilmesi,  

h) İslam tarihinde yeni ilim merkezlerinin ortaya çıkışının tarihlendirilmesi. 

Birkaç aşamadan oluşan projenin 2020 yılı Ocak ayı itibariyle başlayan ve bir yılda 

tamamlanan ilk aşamasında (Alt Proje-1), önce hizmet alımı yoluyla Ulema Veri Tabanı 

Yazılımı geliştirilmiş, ardından kaynak temelli bir çalışma yürütülerek Taşköprizâde Ahmed 

Efendi'nin (ö. 968/1561) eş-Şekaiku'n-nu'mâniyye adlı eserinde yer alan âlimlere dair veriler 

kaynaklarıyla birlikte kaydedilmiş;  çoğu Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren söz 

konusu eserin yazıldığı 1558 yılına kadar Osmanlı topraklarında yaşamış bu âlimlere dair 

veriler kişi, yer, kurum ve eser başlıklarında (ve bunların alt başlıklarında) girilerek çoklu, 

çapraz ve zincirleme sorgulamalar yapılabilecek şekilde işlenmiştir. 

Veri tabanının basit arama ve gelişmiş zincir filtreleme fonksiyonları yanı sıra, arama 

sonuçlarının görselleştirilmesine ve gönüllü araştırmacılar tarafından veri girişi için bir 

internet ara yüzünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir. Bu çerçevede ayrıca 

veri tabanından veri dökümü yapılarak başka programlar aracılığı ile nicel ve nitel analizlere 

imkân verecek yazılım alt yapısı oluşturulmaktadır.  

Projenin 2021-2022 yıllarını kapsayacak ikinci aşamasında Osmanlı'nın son dönemine kadar 

yaşamış âlimlere dair bilgiler girilecek ve bir web tasarımı ve ara yüz hazırlanarak 

araştırmacıların genel kullanımına açılacaktır. Sonraki aşamalarda ise gerek modern öncesi 

dönemde diğer bölgelerde yaşamış âlimlere gerekse modern dönemde Türkiye'de ve İslam 

dünyasında yaşamış âlimlere dair bilgiler de veri tabanına eklenecektir.  

Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl'ın yönetiminde bir ekiple yürütülen Ulema Veri Tabanı Projesi 

ekibinin, zaman içerisinde gönüllü katılımcıların da dahil edilmesiyle büyütülmesi 

hedeflenmektedir. Veri tabanının diğer İSAM veri tabanları gibi ücretsiz erişim yoluyla 

araştırmacıların kullanımına açılması hedeflenmektedir. 

2.1.3. Yayın Faaliyetleri 

2.1.3.1. Kitaplar 

İSAM'ın kuruluş amaçları arasında ilmî araştırmalar yapmak, özellikle İslamî ilimler 

alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırarak telif, tercüme ve edisyon kritik tarzında eserler 

üretmek ve bunları yayımlamak, TDV İslâm Ansiklopedisi'ni ve benzerlerini yayıma 

hazırlamak için gerekli çalışmaları yürütmek gibi hedefler bulunmaktadır. Bu çerçevede 

İSAM, geçmişte bir yandan araştırma elemanlarına ait doktora tezlerini araştırma serileri 
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çerçevesinde yayımlamaya devam ederken, diğer taraftan bazı telif ve tercüme eserlerle 

tahkikli neşirler yayımlamıştır. İSAM Yayınları hem ilim dünyasına orijinal katkılarda 

bulunmak hem de genel okuyucuyu bilgilendirmek için farklı seriler halinde ilmî ve 

akademik standartlara uygun yayınlar yapmayı amaçlamaktadır. Bu yayınların genel ilmî-

akademik standartlara uygun, bilgi kaynaklarının doğru, sunduğu tahlillerin ve ulaştığı 

sonuçların tutarlı, ilmî ve ikna edici olması esastır. 

2005 yılında İSAM Yayın Kurulu oluşturulmuş ve belli bir plan dahilinde yapılan siparişlerle 

İSAM Yayınları altında kitap yayıncılığı daha da çeşitlenmiştir. Yayınlarda ciddi bir editoryal 

sürecin işletilmesi, özellikle tezlerin yazardan geldiği gibi değil kitaplaştırılarak ve editörlük 

süreçlerinden geçirilerek yayımlanması İSAM Yayınları'nı piyasadaki benzerlerinden ayıran 

önemli hususiyetlerdir. 

İSAM Yayınları kapsamında eserler beş ayrı dizi halinde yeniden düzenlenmiş olup 2021 yılı 

sonu itibariyle 243. eser yayımlanmıştır. 2021 yılı içinde ayrıca kırk dört ciltten oluşan yirmi 

üç yeni eser yayımlayan İSAM, elli üç ciltten oluşan otuz beş eserin de mükerrer baskısını 

yapmıştır. 

2.1.3.2. Süreli Yayınlar 

İslam Araştırmaları Dergisi 

1997 yılından bu yana İSAM tarafından hakemli bir dergi olarak yılda iki sayı yayımlanan 

İslam Araştırmaları Dergisi'nin 2021 yılı sonu itibariyle 46. sayısı yayımlanmıştır.  

Osmanlı Araştırmaları 

1980 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki sayı olarak yayımlanan Osmanlı 

Araştırmaları dergisi, 2010'dan itibaren İSAM tarafından yayımlanmakta olup 2015 yılına ait 

46. sayısından itibaren İSAM ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin ortak yayını olarak 

faaliyetine devam etmektedir. 2021 yılı sonu itibariyle 58. sayısı yayımlanmıştır. 

2.1.4. Kütüphane Hizmetleri 

Haftanın her günü 09:00-23:00 saatleri arasında hizmet veren İSAM Kütüphanesi'nden lisans 

üstü bir programa kayıtlı araştırmacılarla öğretim görevlisi ve üyeleri istifade 

edebilmektedir. Pandemi döneminde kütüphanemizin çalışma saatleri gelişmelere göre 

belirli aralıkla güncellenmiş ve günlük kısıtlı sayıdaki araştırmacımız randevu sistemiyle 

kabul edilmiştir. 

2021 yılında üye sayısı 38.452'yi bulan kütüphanemizden yıl içerisinde günlük ortalama 175 

araştırmacı kütüphaneden yararlanmıştır. 

(2021 yılında pandemi kısıtlamaları çerçevesinde kütüphane yıl içerisinde toplam 302 gün 

üyelerine hizmet verebilmiştir). 
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İslamî araştırmalar ve sosyal bilimler sahasında zengin koleksiyona sahip bir ihtisas 

kütüphanesi olan İSAM Kütüphanesi'ne 2021 yılında satın alma yoluyla 2646, bağış yoluyla 

6773, mübadele yoluyla 410 ve diğer yollarla 97 olmak üzere toplam 9926 kitap; satın alma 

yoluyla 650, bağış yoluyla 3196 ve mübadele yoluyla 445 olmak üzere toplam 4291 sayı 

dergi kazandırıldı. 2021 yılı sonu itibariyle kütüphane koleksiyonunun verileri aşağıdaki 

gibidir: 

Kitap sayısı : 325.705 

Dergi sayısı : 906'sı düzenli takip edilen 4563 dergi (yaklaşık 234.202 sayı) 

Doküman dosyası : 18.569 

Mikrofiş ve mikrofilm : 450 

Ayrı basım : 5400 

CD : 1726 

Bunların yanı sıra İSAM Kütüphanesi Arşiv Servisi'nde Meşihat Arşivi defterlerini de kapsayan 

29.557 kadı sicilinin mikrofilmi ve dijital kopyaları araştırmacıların istifadesine 

sunulmaktadır. Ayrıca Anadolu'daki muhtelif üniversitelerde görev yapan araştırmacılara 

kargo yoluyla doküman hizmeti verilmektedir. 2021 yılı içerisinde 1730 kişiye 3933 adet 

doküman gönderilmiştir. 

İSAM Kütüphanesi ilgili birimleri aracılığı ile Elektronik Yayın Projesi çerçevesinde 

oluşturulan dijital veri tabanlarının içeriklerini üretmekte ve geliştirmektedir. 

2.1.5. Veri Tabanları 

İSAM Kütüphanesi tarafından sürekli ve düzenli olarak içerikleri zenginleştirilen ve İSAM 

web sitesinden ücretsiz erişime açık olan veri tabanlarından bazıları şunlardır: 

İlahiyat Makaleler Veri Tabanı 

Başta İlahiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli süreli ilmî 

yayınlarda yer alan "İslam ilimleri ve ilahiyat" alanına dair makale ve tebliğleri kapsayan veri 

tabanında, bibliyografik künyelerin yanı sıra yayımlanma izni alınan makalelerin tam 

metinlerine PDF formatında erişilebilir. Sürekli güncellenen veri tabanında 2021 yılı sonu 

itibariyle 81.814 makale künyesi ile bunların içerisinden 75.945 makalenin tam metni 

bulunmaktadır. 

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı 

Metin erişimli "Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı", başta akademik 

dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan Türkçe ilmî yayınlardaki 

makale ve tebliğleri kapsamaktadır. 

Veri tabanında 115.191 makalenin künyesi ile bunların içerisinden 94.945 makalenin tam 

metinlerine (PDF olarak) ulaşılabilir. 
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İlahiyat Fakülteleri Tezler Katalogu Veri Tabanı 

1953 yılından günümüze kadar İlahiyat fakültelerinde yapılan lisans üstü tezlerin künye 

bilgilerini derlemeyi hedefleyen bu veri tabanı, 2021 yılı sonu itibariyle 17.338'i 

tamamlanmış ve 8594'ü devam etmekte olan 26.309 yüksek lisans, doktora ve doçentlik 

tezinin bilgilerini içermektedir. Türkiye'de İslamî ilimlerde günümüze kadar üretilen bilgi 

birikimini ortaya koymak ve bu sahada yürütülen tez çalışmalarında tekrara düşülmesini 

önlemek amacıyla hazırlanan veri tabanı, bir taraftan İlahiyat fakültelerinden İSAM'a ulaşan 

bilgilerle güncellenmekte, diğer taraftan da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi'nin 

kayıtlarıyla karşılaştırılmaktadır. 

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı 

İslam ilimleri, tarih ve edebiyat alanlarına dair Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan 

veri tabanımıza 2021 yılında Hazîne-i Evrak, Resimli Gazete, İktisâdiyat Mecmuası, Büyük 

Mecmua, Hakayık-ı Târîhiyye ve Siyâsiyye, Halka Doğru, Türk Sözü, İktisâdiyat dergilerine ait 

1200'den fazla makale daha eklenmiştir. Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı'nda toplam 37.343 

Osmanlıca makaleye (PDF olarak) erişilebilmektedir. 

Risaleler Veri Tabanı 

İSAM Risaleler Veri Tabanı'nda, dönemin güncel meseleleriyle ilgili matbu kitapçık 

formunda basılmış çoğunluğu Osmanlıca risalenin yanı sıra nizamnameler, anlaşma 

metinleri ve komisyon raporları da dahil toplam 4500 metin bulunmaktadır. Veri tabanında 

sadece başlık ve ilk sayfaları yer alan bazı hacimli risalelere ise İSAM Kütüphanesi'nden 

erişilebilmektedir. 

Kadı Sicilleri Veri Tabanı 

Osmanlı tarihi araştırmalarında hukuk ve iktisat tarihinin yanı sıra sosyal ve siyasî tarih 

sahalarının da temel kaynaklarından olan Osmanlı kadı sicillerinin mikrofilmleri ve dijitalleri 

İSAM Kütüphanesi Arşiv Servisi tarafından bir araya getirilmektedir. Kadı Sicilleri 

Katalogu'nda meşihat defterleriyle birlikte 24.080 defterin/cildin künye bilgileri yer 

almaktadır. İSAM'ın en önemli veri tabanlarından biri olan kadı sicilleri koleksiyonuna İSAM 

Kütüphanesi içerisindeki bu hizmete tahsis edilmiş bilgisayarlardan ulaşılabilmektedir. 

Meşihat (Şeyhülislamlık) Defterleri 

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi'nden temin edilerek İSAM Kütüphanesi'ne aktarılan 

defter ve dosyalar iki gruptan oluşmakta ve dosyaların dijitalleri İSAM Kütüphanesi 

içerisinden incelenebilmektedir. 
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Meşihat (Şeyhülislamlık) Defterleri  

Şeyhülislamlık, kazaskerlik, nakîbüleşraflık defterleri ile 1826'da Bâb-ı Meşîhat'ın tesisinden 

itibaren kurumun bürolarında ve meclislerinde üretilmiş 5.307 adet defterden 

oluşmaktadır.  

Ulema Sicill-i Ahvâl Dosyaları 

Asılları İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi'nde bulunan 6.835 şahıs dosyasından 

oluşmaktadır. Dosyalar, şeyhülislamlık makamına bağlı olarak farklı kaza, bölge ve 

kademelerde görev yapmış olan memurlara ait hal tercümesi, icazetname, nüfus ve maaş 

belgeleri gibi farklı birçok belgeden oluşmaktadır. Dosyalar nâip, müftü, müderris, muallim, 

muhzır, odacı, hademe, kâtip, dersiâm, eytam müdürü, kadı, müftü müsevvidi, şâhidü'l-

hüküm, vaiz, şeyhülislam, Meclis-i Meşâyih azası, kazasker gibi birbirinden farklı ilmiye ve 

kalemiye memurlarına aittir.   



 

110 

 

2.2. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

 

2.2.1. Üniversite Tanıtımı 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 

kurulmuştur. TDV kuruluşundan itibaren çeşitli hayrî hizmetleri yanında 

eğitim öğretimi ve ilmî araştırmaları da destekleyerek yurt içinde ve yurt 

dışında binlerce ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencisine burs vermiş, 

ülkemizin farklı şehirlerinde yükseköğretim yurtları açmıştır. Bu alandaki faaliyetlerini başta 

Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklarına kadar ulaştıran 

vakıf 1983 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) çalışmalarını başlatmış, 

1988 yılında İslâm Araştırmaları Merkezini (İSAM) faaliyete geçirmiş ve nihayet söz konusu 

hizmetlerini uzun yıllara dayanan çabaların bir sonucu olarak 2010 yılında kurduğu İstanbul 

29 Mayıs Üniversitesi ile önemli bir safhaya taşımıştır. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, kadîm/millî kültürümüzden hareketle geliştirdiğimiz 

kurumsal değerlerimiz ışığında, uluslararası yeterlikte bir öğretim ve araştırma ortamı inşa 

ederek özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunma ve bunu 

sağlayabilmek için yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirme konularında örnek ve 

önde gelen üniversitelerden biri olmayı hedeflemektedir.  

Üniversitemiz, farklı kültür ve medeniyetlerin birikimlerinden istifade etmeye açık, özgüven 

sahibi, yetkin, çok boyutlu düşünebilen, sosyal sorumluluklarının şuurunda olan, farklı 

inançlara saygılı ve ahlâkî değerlere bağlı insanlar yetiştirmeyi görev edinmiştir. 

Üniversitemiz, ülkemiz başta olmak üzere Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkas ve Balkan 

ülkeleri ile İslam ülkelerinin zeki ve başarılı genc ̧lerine iyi bir üniversitede ög ̆renim görme 
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fırsatı vermeyi tarihi ̂ bir sorumluluk olarak kabul etmekte ve bu dog ̆rultuda c ̧alışmalarını 

sürdürmektedir. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi çatısı altında, 2010-2011 akademik yılında 

Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarına öğrenci alarak eğitim öğretim 

faaliyetlerine başlamış; 2012- 2013 akademik yılından itibaren aynı bölümlere yerleştirilen 

öğrenciler için Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı açılmıştır. 2014-2015 akademik yılında ise 

Psikoloji, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ve Mütercim-Tercümanlık (Arapça) programları 

başlatılmış ve bu yıl itibarıyla Edebiyat Fakültesi lisans programlarının öğrenim dili kısmen 

(%30) İngilizce veya Arapça olmuştur.  

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi adıyla, 2011-

2012 akademik yılında öğrenim dili kısmen (% 30) Arapça olan İslam ve Din Bilimleri 

Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 akademik 

yılında “Uluslararası İlahiyat Programı”na da öğrenci alınmış olup bu programlara 

yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır. 2011-2012 

akademik yılından itibaren fakültemizin Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını başarıyla 

tamamlayan fakülte öğrencilerimiz, misafir öğrenci olarak çeşitli dersler almak ve 

Arapçalarını geliştirmek amacıyla iki aylık bir program dâhilinde Ürdün’ün önde gelen 

üniversitelerine gönderilmiştir.  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013-2014 akademik yılında öğrenim dili İngilizce olan 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine 

başlamış olup bu programa yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı 

oluşturulmuştur. 2014-2015 akademik yılında ise Ekonomi (İngilizce) ve Sosyal Hizmet 

(Türkçe) programları açılmış ve ilk öğrenciler kabul edilmiştir.  
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Eğitim Fakültesi, 2019-2020 

akademik yılında Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi Bölümü 

bünyesinde öğrenim dili Türkçe 

olan Türkçe Öğretmenliği Lisans 

Programına öğrenci alarak eğitim 

öğretime başlamıştır. Bu fakülte 

2020-2021 akademik yılında 

Arapça Öğretmenliği, İngilizce 

Öğretmenliği, Okul Öncesi 

Öğretmenliği ve Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık lisans programlarına da öğrenci kabul etmiştir. 

Hukuk Fakültesi 2020-2021 akademik yılında Hukuk Lisans Programına ilk öğrencilerini 

almaya başlamıştır. Öğrenim dili Türkçe olmakla birlikte isteyen öğrencilere bulundukları 

bursluluk veya ücretlilik statüsünde ve kontenjan dahilinde bir yıl İngilizce hazırlık sınıfında 

okuma imkânı sunulmaktadır.  

Her yönüyle gelişmekte olan üniversitemiz 2021-2022 akademik yılında Edebiyat Fakültesi 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programı, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı ve İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programlarını 

açmıştır. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

mezunlarına hayatın ve mesleğin 

gerekleri olan donanımı sag ̆lamayı 

vazgec ̧ilmez bir görev saydıg ̆ı gibi, 

istekli ve yetenekli gençlere daha 

lisans aşamasında iken lisansüstü 

öğrenime hazırlanma imkânları 

sunmayı hedeflemektedir. Geleceğin 

akademisyenlerinin yetiştirilmesinde 

önemli bir paya sahip olabilmek ic ̧in 

üniversitemiz, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü bünyesinde Çeviribilim, Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Ekonomi ve 

Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi, 

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finansı ve 

Temel İslam Bilimleri alanlarında lisansüstü programlar açmış ve öğrenci kabul etmiştir. Öte 

yandan eğitim öğretim ve bilimsel araştırma konularında belirlenen hedeflere ulaşabilmek 

ic ̧in yurt ic ̧i ve yurt dışındaki saygın üniversiteler ile iş birlig ̆i yapılmaktadır.  
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Kuruluşundan itibaren Altunizade Yerleşkesinde faaliyetlerine devam eden üniversitemiz 

2018-2019 akademik yılından itibaren Ümraniye Elmalıkent Ana Yerleşkesinde eğitim 

öğretim ve akademik faaliyetlerini seçkin akademik kadrosu, yeni bölümleri ve 

öğrencileriyle birlikte geliştirmeye devam etmektedir.   

2.2.2. Üniversitenin Akademik Birimleri ile Lisans ve Lisansüstü 

Programları 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLERİ İLE LİSANS VE 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 
LİSANS PROGRAMLARI 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

• Arapça Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı 

• Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programı 

• Felsefe Lisans Programı 

• İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı (İngilizce) 

• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı 

• Psikoloji Lisans Programı 

• Tarih Lisans Programı 

• Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 

• Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 

• Türkçe Öğretmenliği Lisan Programı 

• Arapça Öğretmenliği Lisans Programı 

• İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 

HUKUK FAKÜLTESİ 

• Hukuk Lisans Programı 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

• Ekonomi Lisans Programı (İngilizce) 

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (İngilizce) 

• Sosyal Hizmet Lisans Programı (Türkçe) 

• Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

• İlahiyat Lisans Program 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 

Doktora Programları 

• Çeviribilim Doktora Programı 

• Felsefe Doktora Programı 

• Tarih Doktora Programı 

• Temel İslam Bilimleri Doktora Programı 

• Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı 

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı 

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları 

• Çeviribilim (İngilizce) / Çeviribilim ( %30 Arapça) Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları 

• Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezli / Ekonomi ve Finans (%30 İngilizce)  

Tezsiz Yüksek Lisans Programları 

• Ekonomi ve Finans (Türkçe) Tezli /Tezsiz  Yüksek Lisans Programları 

• Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi  (Disiplinlerarası) Tezli/ 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

• Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı 
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• Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı 

• İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezsiz Yüksek Lisans  Programı 

• İslam Ekonomisi ve Finansı (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans Programı 

• İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı 

• Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları (Disiplinlerarası) 

• Özel Hukuk Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

• Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları 

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli /  

Tezsiz (Türkçe) Yüksek Lisans Programları 

• Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı 

• Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı 

• Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı 

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 

• Arapça Hazırlık Sınıfı Programı 

• İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı 

• Türkçe Hazırlık Sınıfı Programı 

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 

• Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS SÜREM) 

• Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS TÜRÖMER) 

• Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS ARÖMER) 

• Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) 

• Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS PAMER) 

• Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS EFSAM) 
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2.2.3. Sayılarla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

 

  

 

Öğretim Yılı Profesör Doçent Dr. Öğretim 
Üyesi Öğretim Gör. Araştırma 

Görevlisi TOPLAM

2019-2020   23 6 34 25 8 96

2020-2021 27 8 49 26 18 128

2021-2022 27 8 61 24 25 145

Öğretim Yılı Lisan Yüksek Lisans Doktora TOPLAM
2018-2019   1.265 268 60 1.593

2019-2020   1.349 243 79 1.671

2020-2021 1.745 336 95 2.176

2021-2022 2.250 450 110 2.810

66

YILLARA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI

YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI

2021-2022 ÖĞRETİM YILI İDARİ PERSONEL SAYISI
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2.2.4. Uluslararası Anlaşmalar & ERASMUS 

2.2.4.1. Uluslararası Programlar (İkili Anlaşmalar)  

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, öğrencilerinin yurt dışı eğitim tecrübesi yaşamasını çok 

önemsiyor. Bu çerçevede öğrenci değişim programlarını destekliyor ve dünya çapında farklı 

kurumlarla iş birliği anlaşmaları yapıyor. Üniversitemiz, Ürdün’de Petra, Ürdün ve 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Arapça eğitim öğretiminde işbirliği yapmaktadır. Ayrıca 

Kazakistan’da bulunan Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile öğrenci 

değişim programımız mevcuttur. 

2.2.4.2. Erasmus Değişim Programı  

Erasmus Üniversite Beyannamesi alan 

üniversitemiz Erasmus+ Programı kapsamında 

56 üniversite ile anlaşma yaparak öğrencilerini 

12 aya kadar Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, 

AB ekonomik alanı ülkelerine, AB aday 

ülkelerine ve AB ülkelerinin haricindeki ülkelere 

gönderebilmekte ve söz konusu ülkelerden 

üniversitemize öğrenci kabul edebilmektedir. 

Erasmus Programı ile sınırlı kalmayacak şekilde, öğrenci değişim programlarının hayata 

geçirilmesi için dünyanın seçkin üniversiteleri ile ikili anlaşmalar imzalanması ve bu 

anlaşmalar kapsamında düzenlenecek değişim programları ile başarılı öğrencilerimizin 

uluslararası bilgi ve tecrübelerinin artırılması amaçlanmaktadır. 
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2.2.4.3. Uluslararası Ortam  

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

öğrencilerinin yaklaşık sekizde biri 

uluslararası öğrencilerden 

oluşmaktadır. Şu an itibarıyla 

Afganistan’dan Endonezya’ya, 

Kongo’dan Azerbeycan’a 56 farklı 

ülkeden yaklaşık 221 uluslararası 

öğrencimiz bulunmaktadır. 

Üniversitemiz dünyanın farklı 

ülkelerinden farklı kültürlere ve farklı dillere sahip uluslararası öğrencilerle yerleşkede, 

uluslararası bir ortamda eğitim öğretim imkânı sunmaktadır. 
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2.2.5. Öğrenci Danışmanlık Sistemi, Akademik Gelişim Ve Destek 

Programları 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi olarak öğrencilerimize akademik gelişimleri için gerekli 

altyapıyı ve desteği sağlıyoruz. Öğrencilerimize lisans öğrenimlerinden itibaren başarılı bir 

akademik geleceğe hazırlanmaları ve gerekli donanımı kazanmaları için azami desteği 

veriyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimize dört farklı türde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.  

2.2.5.1. Bireysel Danışmanlık 

Her öğrencimizin üniversitemizdeki akademik yaşamında ona rehberlik edecek bir bireysel 

danışmanı var. Bölüm yöneticileri tarafından akademik kadromuz içerisinden belirlenen 

bireysel danışmanlar, öğrenim süreleri boyunca öğrencilerimizin akademik performanslarını 

izliyor; kayıt dönemlerinde ve diğer akademik problemlerinde onlara destek oluyor.  

2.2.5.2. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

Öğrencilerimizin akademik performanslarının ancak sağlıklı ve mutlu bir yaşamla mümkün 

olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle onların akademik gelişimi kadar bireysel ve sosyal 

gelişimlerini de destekliyoruz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarımıza, ihtiyaç 

duyan her öğrencimiz başvurabiliyor.  

2.2.5.3. Akademik Gelişim Programı ve 

Danışmanlığı  

İstekli ve yetenekli öğrencileri desteklemek, 

gelişimleri önündeki engelleri kaldırmak, genel 

anlamda görgü ve yetkinliklerini artırmak üzere 

mevcut ders programlarının ötesinde bir 

Akademik Gelişim Programı uygulanıyor.  
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2.2.6. Laboratuvar ve Atölyeler  

Üniversitemizde Konferans Çevirisi 

Laboratuvarı, Çeviri Teknolojileri Laboratuvarı, 

Deneysel Psikoloji Laboratuvarı, Psikoloji 

Araştırmaları Laboratuvarı, Ekonomi – Finans 

Laboratuvarı ve Ebru Atölyesi olmak üzeri 5 

Laboratuvar ve bir atölye bulunmaktadır. 

 

2.2.6.1. Konferans Çevirisi Laboratuvarı 

Konferans Çevirisi Laboratuvarı, öğrencilere 

profesyonel hayatta kullanacakları ekipmanları 

tanıma imkânı ve eşzamanlı çeviri ediminde 

gereken beceri ve yetileri kazanmaları için 

uygulama olanağı tanıyor. Konferans çevirisinde 

kullanılan güncel standartlara uygun olarak 

tasarlanan laboratuvarda, projeksiyon cihazı, 20 

kullanıcıya çeviri hizmeti sunabilecek dinleyici 

sistemi, ISO 4043 ölçü standartlarına uygun ve portatif olarak üretilen üç adet çift kişilik 

çeviri kabini bulunuyor. Eş zamanlı olarak 3 farklı dilde çeviri yapılmasına olanak sağlayan 

çeviri kabinlerimiz ve güncel teknoloji ile kurulan ses sistemi, öğrencilerin çeviri 

performanslarının kaydedilerek değerlendirilmesine imkân sunuyor. Böylece öğrenciler 

profesyonel hayata hazırlanıyor, çevirinin kuramsal boyutu uygulama ile tamamlanıyor. 

2.2.6.2. Ekonomi - Finans Laboratuvarı 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi Bölümü 

öğrencileri ekonomi ve finans derslerinde 

öğrendikleri teorik bilgileri Borsa Finans 

Laboratuvarı’nda gerçek zamanlı analiz ve 

istatistik programlarını kullanarak uygulama 

imkânı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz, sanal 

simülasyon ortamında bir finans yatırımcısı gibi 

hareket edip, hisse senedi ve tahvil alıp satıp 

teorik bilgilerini uygulama imkânı bularak kendi performanslarını izleyebilmektedirler. 

Borsa Finans Laboratuvarında küresel banka ve finans kuruluşlarının yoğun olarak kullandığı 

yazılım programları kullanılmaktadır. Laboratuvarda yaptığımız uygulamalı çalışmalar ile 

öğrencilerimizin borsa, finans ve sermaye piyasaları ile ilgili bilgi birikimlerini artırması, 

ekonomi ve finans alanlarında mesleki becerilerini geliştirmesi, kamu ve özel kuruluşlarda 

istihdam edilebilecek yüksek nitelikli mezunlar olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. 
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2.2.6.3. Çeviri Teknolojileri Laboratuvarı 

Çeviri Teknolojileri Laboratuvarı, 

Çeviribilim Bölümü öğrencilerinin 

sektörün ve dünyanın en büyük 

gereksinimlerinden biri olan teknolojiyle 

buluşmalarını sağlıyor. Öğrenciler, ders 

ortamında yaptıkları uygulamalarla çeviri 

projesi sürecinin her aşamasını 

deneyimleme fırsatı buluyor; böylece, iş 

hayatında gereksinim duyacakları beceri 

ve yetileri geliştiriyorlar. Tasarımında 

işlevselliğin ön plana çıkarıldığı laboratuvarda, her öğrenci kendi bilgisayarında bireysel 

olarak çalışıyor. Laboratuvarın ortasında yer alan proje masası ise öğrencilerin bireysel 

çalışmalarını ekip olarak tartışmalarına olanak tanıyor. Öğrenciler bilgisayarlardaki çeşitli 

çeviri programlarını ve çeviriye yardımcı yazılımları bizzat kullanarak öğreniyor; ana 

bilgisayar ve yansıtma cihazı imkânlarıyla da yaptıkları çalışmaları arkadaşlarına sunuyorlar. 

2.2.6.4. Deneysel Psikoloji Laboratuvarı 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Deneysel 

Psikoloji Laboratuvarı, 2017 yılında 

kurulmuş olup İstanbul 29 Mayıs 

Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (PAMER) içerisinde yer 

alan bir laboratuvardır. PAMER 

bünyesinde Deneysel Psikoloji 

Laboratuvarında şimdiye kadar 

“Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı 

(TDAU) ve 9 Nokta Problemi: Tekrar 

Edilmesi ve Genişletilmesi” ve “Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (TDAU) ve Sigara 

Bıraktırma” olmak üzere 2 adet proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden ilki 2017 yılında 

Barselona/İSPANYA’da gerçekleşen “2nd International Brain Stimulation Conference”da 

sunulmuştur. PAMER bünyesinde nöropsikoloji alanında Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı 

(TDAU) kullanılarak çalışmalar yapılmakta olup bundan sonraki projeler kapsamında dil 

alanında ve nörobiliş-nöromodülasyon alanlarında (TDAU) ve bilişsel süreçleri geliştirme, 

üniversite popülasyonunda öğrenmeyi arttırma ve hızlandırma çalışmalarına 

yoğunlaşılması hedeflenmektedir. 
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2.2.6.5.Psikoloji Araştırmaları Laboratuvarı 

Psikoloji Araştırmaları Laboratuvarı (PARLAB), 

Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAMER) 

bünyesinde gelişim, sosyal ve deneysel psikoloji 

alanlarında çalışmalar yürütmektedir. PARLAB'da 

yürütülen çalışmalar sosyal ve bilişsel becerileri 

etkileyen faktörleri erken çocukluk, ergenlik ve 

yetişkinlik dönemi olmak üzere farklı yaş 

gruplarında ve popülasyonlarda incelemektedir. 

2.2.7. Kütüphane, Okuma Salonları ve Konferans Salonları 

2.2.7.1 Kütüphaneye İlişkin Genel Bilgiler 

Üniversitemizde kuruluşundan itibaren 

kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerine 

büyük önem verilmiş ve bu birimin sürekli 

geliştirilmesi kurumun temel politikalarından 

olmuştur. Kütüphanemiz 2019-2020 eğitim 

öğretim döneminden itibaren hayli iddialı ve 

geniş imkanlara sahip kendi binasında hizmet 

vermeye başlamıştır. Üç katta 10.000 m2’yi aşan 

kapalı alana sahip, 1.000.000 cilt kitap kapasiteli, 8 grup çalışma odası, sesli ve sessiz çalışma 

alanları, 2 adet konferans salonu ile yeni kütüphanemiz, üniversitemiz eğitim öğretim ve 

araştırma geliştirme faaliyetlerine daha etkin katkı sağlamaktadır.  

Nitekim Yükseköğretim Kurulunun 

yayımladığı “Vakıf Yükseköğretim 

Kurumları 2021” raporunda bir önceki 

yıllarda olduğu gibi (2018, 2019, 2020 ve 

2021yılları) üniversitemizin ülkemizdeki 

bütün vakıf üniversiteleri arasında öğrenci 

başına düşen basılı kitap sayısı en yüksek 

üniversite olduğu görülmektedir. 

Kütüphanemiz 108.711 cilt basılı kitap, 

1.104 adet dergiye ait 19.225 cilt/sayı 

dergi, 213.247 e-kitaptan oluşan dünyadaki 

en kapsamlı multi disipliner tam metin 

elektronik kitap (e-kitap) veri tabanı olan 

"EBSCO eBook Academic Collection" ve 

onlarca veritabanı ile hizmet vermektedir. 
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Bina ve koleksiyon geliştirmedeki 

atılımlarını hizmet süresi ve kalitesinde de 

geliştiren kütüphanemiz, Covid-19 pandemi 

sürecine kadar haftanın her günü 09.00-

23.00 arası, sınav dönemleri ise 24 saat açık 

hizmet vermiştir. Pandemiden itibaren 

çalışma şartlarını yeniden düzenlemiş, 

salgının en yoğun dönemlerinde dahi 

kütüphane belli hizmetlerine devam etmiş 

ve nöbet usulüyle kullanıcılarına ağırlıklı olarak uzaktan, ödünç kitap almak isteyen 

kullanıcılarımıza bu imkân verilmiştir. Uzaktan eğitimin yapıldığı dönemler kullanıcılarımıza 

abone veritabanlarımıza ilaveten ilgili firma ve kurumlarla bağlantı kurulup yeni elektronik 

kaynaklar sağlanarak bilgiye olan ihtiyaçları giderilmiştir. Ayrıca basılı kaynaklardan 

yararlanmak isteyen kullanıcılarımıza ihtiyaçları olan bölümleri, telif haklarına riayet 

edilerek PDF olarak gönderilmiştir. Kütüphanemiz normalleşme sürecinden itibaren sosyal 

mesafe ve hijyen kurallarına uyularak haftanın her günü saat 10.00-22.00 arası hizmet 

vermiştir.  

1 Ocak – 31 Aralık 2021 abone olunan veri tabanları 

1. EBSCO Academik Collection (209. 170 e-

kitap) 

2. Jurix (Türkiye'de yayımlanan hukuk 

dergilerinin önemli bir kısmını 

indekslenmekte ve tam metin erişim 

sağlamaktadır.) 

3. HeinOnline (2.300 fazla hukuk dergisi ile 

Amerikan hukuk tarihi ve uluslararası 

hukukla ilgili dokümanlara tam metin 

erişim sağlar.) 

4. Lexiqamus (Osmanlıca kelimelerin okunması ve çözülmesine yardımcı olmayı amaçlayan 

web tabanlı bir sistemdir) 

5. SOBİAD (Atıf Veritabanı) 

Deneme Erişimi Sağlanan Veritabanları 

1. Turcacademy (1 Nisan – 31 Mayıs 2020) 

2. Hiper Kitap (15 Nisan – 1 Temmuz 2020) 

3. Index Islamicus (15 Nisan – 1 Temmuz 2020) 

4. Arab World Research Source: Al-Masdar (15 Nisan – 1 Temmuz 2020) 

5. E-Marefa (15 Mayıs – 31 Temmuz 2020) 

6. Legal Online (20 Eylül – 31 Kasım 2020) 
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7. LexiQamus (10 Ekim – 15 Kasım 2020) 

8. İdealonline Süreli Yayın (10 Ekim – 10 

Kasım 2020) 

9. İdealonline Din Bilimleri (10 Ekim – 10 

Kasım 2020) 

10. SAGE Journals (21 Ekim – 30 Kasım 

2020) 

11. DataTurkey (20 Ekim – 20 Kasım 2020) 

12. Hukuk Türk (30 Ekim – 31 Aralık 2020) 

13. Mevbank (30 Ekim – 20 Aralık 2020) 

14. Almanhal (1 Kasım – 11 Aralık 2020) 

15. Wikilalal (1 Ocak – 31 Aralık 2021) 

16. Education Source (29 Mart – 31 Mayıs 

2021) 

17. Legal Source (1 Nisan – 31 Mayıs 2021) 

2.2.7.2. Okuma Salonlarının Kapasiteleri 

Üniversitemizin kütüphane binasının 

yapımında ve tefrişatında her türlü kullanıcı 

konforu düşünülmüş ve ona göre birimler 

oluşturulmuştur. Bu çerçevede 

kütüphanemizde tekli ve çoklu çalışma 

imkânı sağlayan alanlarımız bulunmaktadır. Bunun yanında grup çalışma odaları ile sesli ve 

sessiz ders çalışma alanlarımız mevcuttur. Okuma salonunuzun büyüklüğü ise 2.627 m2 olup,  

oturma kapasitesi ise 1.300 kişiliktir. 

2.2.7.3. Konferans Salonları ve Kapasiteleri  

Üniversitemiz konferans salonu listesi, alan ve oturma kapasiteleri ile birlikte aşağıda 

belirtilmiştir. Konferans salonlarımız, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilen asgari 

standartlara uyumlu olup, kurumsal ihtiyaçlarımız açısından yeterli olmakla birlikte fiziksel 

alanları geliştirmek üzere 1.000 kişilik 1.350 m2 konferans salonu yapım aşamasındadır. 

Elmalıkent Yerleşkesi   

Sıra No Alanın Niteliği 
Alanın 

Adı/No 

Büyüklüğü 

(mt2) 

Tavan Yüksekliği 

(cm) 

Oturma Kapasitesi/ 

Oturan Kişi (Kişi) 

1 Konferans Salonu AE114 214,57 320 140 

2 Konferans Salonu AE115 358,05 320 238 

   572  378 
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2.2.8. Uzaktan Eğitim  

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde 2020 yılı 

Mart ayında başlayan pandemi sürecinde 

nitelikli bir eğitim sürecinin 

gerçekleştirilebilmesi mevcut kalite sistemi 

ile uyumlu olarak geliştirilen Uzaktan 

Eğitim Politikasına bağlı olarak eğitim-

öğretim yürütülmüştür. Uzaktan Eğitim 

Politikasının ayrıntıları Uzaktan Eğitimde 

Kalite Güvencesi Ek Raporu’nda ifade 

edilmiş ve senato kararları ile 

uygulanmıştır. Uzaktan eğitim politikasının unsurlarının netleştirilmesi Uzaktan Eğitim 

Komisyonu’nun aktif katılımıyla belirlenmiştir. Komisyon oluşturulurken tüm akademik 

birimlerin katılımı gözetilmiştir. Komisyon, gerek öğrencilere gerekse öğretim elemanlarına 

yönelik anketlerle mümkün olduğunca tüm paydaşların katılımını gözetecek biçimde 

uzaktan eğitim süreçlerini yönetmiştir.  

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin temel eğitim stratejisi ile uyumlu olarak canlı çevrimiçi 

ders oranının olabildiğince yüksek olması hedeflenmiş ve bu hedefe Bahar 2020 yarıyılından 

itibaren %90’ın üzerinde bir oranla ulaşılmıştır. Özellikle düzenli katılımın ve öğrencilerin 

derse odaklanmasının son derece önemli olduğu yabancı dil hazırlık birimlerinde özel 

uygulamalara gidilmiştir.  

Uzaktan Eğitim Komisyonunda yer alan üyelerin koordinasyonuyla çevrimiçi derslerin 

zamanında ve nitelikli bir içerikle yapılıp yapılmadığı öğretim elemanlarının ve öğrencilerin 

düzenli olarak doldurdukları çevrimiçi formlarla izlenmiş ve raporlanmıştır. Ayrıca biri Nisan 

2020’de diğeri Aralık 2020’de olmak üzere hem öğrencilere hem de öğretim elemanlarına 

yönelik kapsamlı anketler uygulanmıştır. 

Uzaktan eğitim süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Microsoft Teams platformu 

kullanılmış, tahta kullanımını gerektiren dersler için kamera ve mikrofon altyapısı olan 

sınıflar oluşturulmuş ve kütüphanede çevrimiçi veri tabanlarına ekler yapılmıştır. Öğretim 

elemanları ve öğrencilere 24 saat destek sağlayan bir e-posta adresi oluşturulmuştur.  

Sınav güvenliğine özel önem verilmiş ve sınavların yapılması bir senato kararıyla belirli 

kurallara bağlanmıştır.  Çevrimiçi sınavların hazırlanması süreçleri ile ilgili olarak talep eden 

öğretim elemanlarına eğitim seminerleri verilmiştir.  
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2.2.8.1. Koronavirüs (Covid-19) Hastalığına Uzaktan Eğitim  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını 

dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca 

kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine ilişkin 18.03.2020 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin 19.03.2020 tarihli ve 

75850160-104.01.02.04-E.22490 sayılı yazısı kapsamında üniversitemizde öğretime ara 

verilen dönemde, öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne 

geçmek için 23.03.2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretime geçilmiş. Eğitim-öğretim 

süreçlerimiz 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de uzaktan yürütülmüştür. 

2.2.8.2. Alt Yapı ve Erişim Olanakları: 

Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz 2019-2020 

akademik yılı bahar yarıyılında olduğu 

gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılında da 

Microsoft Teams programı üzerinden 

uzaktan yürütülmüştür. 2020-2021 

Eğitim öğretim yılında Micrososft Teams 

programı üzerinden ortalama 3000 adet 

Ders, Seminer, Kongre vb. etkinlikler 

canlı olarak düzenlenmiştir. Bu 

etkinliklere yaklaşık 3500 kişi katılım 

sağlamıştır. 720 kişide konuk olarak katılım sağlamıştır. Microsoft Teams uygulamasını 

kurum içinden 3150 Öğrenci, Akademik ve idari Personel, kurum dışından (Dış konuk) 720 

katılımcı olmak üzere toplamda 3870 kişi kullanmış olup, 1488 Adet grup (Ders, Seminer, 

Kongre vb.) kurulmuştur. Üniversitemizde uzaktan eğitim döneminde de eğiticinin 

eğitimine önem verilmiş olup, bu kapsamda öğretim elemanlarına Microsoft Teams 
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Programı Kullanımı, Sınav Hazırlama Teknikleri, KVKK vb. eğitimleri verilmiştir. Ayrıca 

Uzaktan Eğitim Komisyonu ve akademik birimlerde kurulan Uzaktan Eğitim Birim 

Sorumluları ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından eğitim desteği sürekli olarak 

verilmiştir. 

2.2.8.3. Öğretim Ortam ve Araçları 

Microsoft Teams Sistemi, içerik sunum, kurs, ölçme değerlendirme ve raporlama 

bileşenlerinin hepsine sahiptir. Bu platformun gerek öğretim elemanlarının gerekse 

öğrencilerin beklentilerini çok büyük oranda karşıladığını göstermektedir.  

2.2.8.4. Eş Zamanlı (Canlı) Ders Araçları 

Canlı çevrimiçi derslerin oranı Bahar 2020 

yarıyılında %90’a yaklaşmış, Güz 2020 ve 

Bahar 2021 yarıyıllarında ise %100’e 

ulaşılmıştır. Lisansüstü tez öneri, izleme ve 

savunma toplantılarının hemen tamamı 

çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir. Bu 

toplantılarda alınan kayıtlar enstitümüzün 

veri tabanına aktarılmıştır.  

2.2.8.5. İçerik Geliştirme Ortam ve Araçları 

İçerik geliştirme konusunda talep eden öğretim elemanlarına eğitim seminerleri verilmiş, 

bu seminerlerin video kayıtları uzaktan eğitim web sayfasında erişilebilir kılınmıştır.  

2.2.8.6. Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme Yapıları 

Üniversite senato kararları çerçevesinde öğretim elemanlarına hem çevrimiçi sınav yapma 

hem de ödev ve projeler yoluyla performans değerlendirme opsiyonları sunulmuştur. 

Microsoft Teams Platformunda güvenli sınav hazırlama yöntemleri üzerine eğitim 

seminerleri düzenlenmiş ve bunların videoları uzaktan eğitim web sayfasında erişilebilir 

kılınmıştır. 

2.2.8.7. Yönetsel Araçlar ve Öğrenen Hizmeti Altyapıları 

Halihazırda üniversitemizde yazışmalar için bir sistem (EBYS – Elektronik Bilgi Yönetim 

Sistemi), devam, not girişleri vb. işlemler için bir başka sistem (ÖBS – Öğrenci Bilgi Sistemi) 

ve uzaktan eğitim için de ayrı bir sistem (Microsoft Teams Platformu) kullanılmaktadır. Bu 

üç sistem birbiri ile entegre değildir. Ancak bu sistemlerin entegrasyonu gelecekte 

düşünülebilir. Öğrenci Danışmanlık Sistemi Koordinatörlüğü ve Sağlık Kültür Spor Daire 

Başkanlığı işbirliği ile öğrencilerimize yönelik olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve 

kariyer geliştirme hizmetleri sunulmaktadır.  
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2.2.9. Akademik Etkinlikler ve Öğrenci Kulüp Etkinlikleri. 

2.2.9.1. Akademik Etkinlikler 

 

 

Üniversitemizde 2020-2021 eğitim 

öğretim yılında 6’i uluslararası 

katılımlı, 59’u ulusal olmak üzere 65 

bilimsel toplantı düzenlenmiştir. 

Düzenlenen bu toplantılara 3279 kişi 

katılmış olup yabancı katılımcı sayısı 

36, katılımcı ülke sayısı 15’dir.  

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde 

renkli bir sosyal ve kültürel yaşam 

öğrencileri bekliyor. Yerleşkede 

akademik etkinliklerle sosyal ve 

kültürel hayat birlikte akıyor. 

Akademik etkinlikler öğrencilere 

çalışma alanlarında derinleşme imkânı 

sunarken sosyal ve kültürel etkinlikler 

de çok yönlü, girişimci ve 

organizasyon becerilerine sahip 

bireyler olarak hayata atılmalarına 

imkân tanıyor.   
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2.2.9.2. Öğrenci Kulüplerince Gerçekleştirilen Etkinlikler  

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 

kulüpler ve bireysel öğrenci faaliyetleri 58 

etkinlikte 2505 öğrenci, 2019-2020 

eğitim-öğretim yılında 71 etkinliğe 3778 

kişi katılmıştır. Özellikle tüm dünyayı 

etkisi altına alan COVİD-19 nedeni ile 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında faaliyet 

sayılarımızda bir düşüş yaşansa da kulüp 

üyesi öğrencilerimiz etkinliklerine katılım 

sağlayacak konuklarını ve konularını hızlı 

bir şekilde organize etmiş ve içerik olarak 

zengin etkinlikler ortaya koymuşlardır. 

Kulüp faaliyetleri sonucunda 

öğrencilerimiz; iş planlaması ve takibi, 

görev dağılımı, ekip çalışması gibi 

konularda yetkinlik kazanmışlardır. 

Öğrenci Etkinlikleri değerlendirme 

Komisyonumuz; yapılacak tüm etkinlikleri 

içerik ve öğrencilerimizin gelişimleri 

açısından değerlendirerek 2020-2021 eğitim öğretim yılında da farklı, nitelikli ve zengin 

faaliyetler ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Bu çıktıların değerlendirilmesi ve 

öğrencilere geri bildirimlerin verilebilmesi için kulüp danışmanları ile de bire bir görüşmeler 

sağlanmış olup faaliyetlerin yakından takip edilmesi sağlanmıştır.  

2.2.10. Araştırma ve Bilimsel Yayın Faaliyetleri 

2.2.10.1. Makaleler 

Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yapılan Science Citation Index, Social Science Citation 

Index ve Art& Humanities Citation Index kapsamındaki ve/veya diğer bilimsel dergilerde 

çıkan ve aşağıda detayı verilen 73 yayın bulunmaktadır. Bunların 39’u Science Citation 

Index, Social Science Citation Index ve Art& Humanities Citation Index ve Scopus, TR Dizin, 

EBSCO, MLA, ASOS vb. kapsamındadır. 
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2.2.10.2. Kitap ve Kitap Bölümleri 

Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yazılan kitap 

ve kitap bölümleri 179’dür.   

 

2.2.10.3. Öğretim Elemanları Tarafından Devam Eden ve Tamamlanan Projeler 

2020-2021 Akademik yılında Üniversitemiz bütçesi dışında 22 öğretim elemanımız 32 

projede görevli veya yürütücü olarak bulunmuştur. Bu projelerin 3’ü tamamlanmış olup 29 

tanesi halen devam etmektedir. 

2.2.11. Üniversite Tanıtım Etkinlikleri 

Üniversitemizi tercih edecek öğrencilere yönelik 

çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir.  

Rektörümüz başta olmak üzere, rektör 

yardımcımız, dekanlarımız, öğretim üyelerimiz, 

öğrencilerimiz ve mezun öğrencilerimizle, tercih 

dönemlerinde aday öğrencilerimize yol 

gösterecek ve yardımcı olacak tanım videoları 

çekilerek youtube kanalımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşımlar 

yapılmaktadır. 
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Yine bu kapsamda televizyon kanalları tarafından 

düzenlenen tercih rehberi programlarının 

yapımcıları tarafından yapılan davetlere 

rektörümüz, rektör yardımcımız, dekanlarımız ve 

öğretim üyelerimiz katılım sağlayarak aday 

öğrencilerimize ve velilere yönelik bilgilendirme 

programları gerçekleştirmişlerdir. 

Bu tanıtıcı faaliyetlerin yanı sıra yıl boyunca gerek 

liselerin yapmış oldukları davetlerle katılarak, gerekse liselerin bizzat üniversitemizi ziyaret 

ederek üniversitemiz, fakültelerimiz ve programlarımız hakkında bilgi alma talepleri 

doğrultusunda ilgili bölümlerden detaylı bölüm sunumlarıyla bizlere eşlik eden öğretim 

üyelerimizin de katıldığı üniversite tanıtım toplantıları düzenlenmektedir.   

2.2.12. Kapalı ve Açık Spor Salonları 

Üniversitemizde; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı toplamda 930 m2 açık 

alanda bulunan basketbol, voleybol ve tenis sahaları ile 611 m2 kapalı alanı bulunan spor 

salonlarımız öğrencilerimize hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz kapalı alanlarda masa 

tenisi, pilates, fitness gibi bireysel sporlarını, açık alanlarda da voleybol, basketbol tenis gibi 

takım sporlarını yapabilmektedirler. Spor salonlarımızın çalışma programı öğrencilerimizin 

kullanım kolaylığı değerlendirilerek düzenlenmiş olup, temelde ihtiyaç duyulan 

ekipmanlarla kurulumu gerçekleştirilmiştir. Kişiye özel soyunma dolapları, spor sonrası duş 

imkânı ve sıklıkla yapılan temizliğiyle öğrencilerimizin spor standartlarını üst seviyelere 

taşımayı hedeflemekteyiz. Ayrıca açık spor alanlarımızın gece kullanımı sağlık ve güvenlik 

açısından da değerlendirilerek yüksek görüş alanı sağlayan led projektörlerle aydınlatması 

yapılmıştır. 
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2.2.13. Öğrenci Yurtları 

2.2.13.1. Yamanevler Kız Öğrenci Yurdu 

Öğrenci yurtlarımız öğrencilerimize 

konfor, estetik ve güveni bir arada 

sunuyor. Üniversitemiz bünyesinde 

öğrencilerimizin barınma ihtiyacını 

karşılamak üzere, Ümraniye Yamanevler 

Yerleşkesinde bir adet kız öğrenci yurdu, 

Ümraniye Elmalıkent Yerleşkesinde de 

bir adet erkek öğrenci yurdumuz 

bulunuyor.  

Üniversitemizin Ümraniye Yamanevler’deki kız öğrenci yurdu, Elmalıkent Ana Yerleşkemizin 

(Şile istikametinde) 600 metre ilerisindedir. 1.500 kişilik yurt binası 2014-2015 akademik 

yılında faaliyete geçmiştir. Ümraniye Kız Öğrenci Yurdunda, özgün ranza tasarımı ile 

donatılan ve müstakil banyo-tuvaletlerin bulunduğu odalarda öğrencilerimizin rahatça 

dinlenebilecekleri bir ortam sağlanıyor.  

Yurt binamızda açık spor alanları, sinevizyon salonları, mutfak, çamaşırhane, kafeterya ve 

her katta ders çalışma salonları bulunuyor. Akıllı bina sistemleri ile inşa edilen yurdumuzda 

yenilenebilir enerji sistemleri kullanılıyor.  

2.2.13.2. Elmalıkent Erkek Öğrenci Yurdu 

Elmalıkent Erkek Öğrenci Yurdu ana yerleşke alanı içinde inşa edilmiştir. Erkek Öğrenci 

Yurdumuz, betonarme yapılaşma yerine çevreci bir yaklaşımla tasarlanıp 104 adet 

konteynerin dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur ve bu anlamda Türkiye’nin ilk geri 

dönüşüm projesidir. Projede yer alan yurt bloklarının bağımsız giriş ve çıkışlara sahip olması 

öğrencilere daha konforlu bir yaşam imkânı sunmaktadır.  

Kullanım kolaylığı ve sağlamlığı ile ön plana çıkan Erkek Öğrenci Yurdu odalarında müstakil 

banyo - tuvalet, klima, internet ve mini buzdolabı mevcuttur. Ayrıca çamaşırhane, ütü odası, 

yemekhane, mescit ve etüt salonları 

öğrencilerin kullanımına sunulan ortak 

mekânlar olarak tasarlanmıştır. 

Projedeki yüksek ısı izolasyonu sayesinde 

minimum enerji tüketimi sağlanmaktadır. 

Çevre düzenlemesi devam etmekte olan 

projenin yeşillendirilmesinde zeytin ve 

ıhlamur ağaçlarının da yer aldığı yaklaşık 500 

adet ağaç dikimi gerçekleştirilmektedir.  
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2.3. İLİM, KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU (İLKSAY) 

ÇALIŞMALARI 

2.3.1. İLKSAY Kurulu Tanıtım 

 

1989 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu adıyla faaliyetlerine başlamış olan İLKSAY, 

2018 yılına kadar ilim, kültür, sanat ve yayın alanlarında ülkemizin ve insanlığın irfan 

dünyasına eser kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmıştır. 13.02.2018 tarihinde 

Mütevelli Heyetimiz tarafından yeniden teşekkül ettirilen İLKSAY Kurulu, Diyanet İşleri 

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın başkanlığında 9 üyeden oluşmaktadır. Zamanla 

İLKSAY bünyesinde editör, araştırmacı, musahhih, mütercim gibi yayın dünyasına dair farklı 

alanlarda uzmanlaşma yolunda çalışan personel sayısı artırılmış olup bugün itibarıyla 9 

personel görev yapmaktadır. 

İLKSAY, 2021 yılı boyunca TDV Yayınları arasında neşredilmeyi talep eden ya da yeniden 

basım için değerlendirme bekleyen 100’ü aşkın eser üzerinde inceleme, değerlendirme ve 

raporlama çalışması yürütmüştür. Diğer taraftan, Vakfımızın 2018-2022 Stratejik Planı 

çerçevesinde ortaya konulan vizyon doğrultusunda yeni projeler üzerinde çalışan İLKSAY 

Kurulu, aşağıda belirtilen projeleri yürütmeye devam etmektedir: 
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2.3.2. Diyanet İşleri Başkanlığı Desteğiyle Yürütülen Projeler 

Konulu Tefsir Projesi 

İLKSAY bünyesinde koordine edilen projeye, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel 

Müdürlüğü ile müşterek bir çalışma olarak 2015 yılı haziran ayında fiilen başlanmış olup 

2021 yılı eylül ayı itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Hayat Rehberi Kur’an” 

ismiyle beş cilt hâlinde yayımlanmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı himayelerinde yürütülen Hayat Rehberi Kur’an: Konulu Tefsir 

Projesi kapsamında beş ciltlik eserin İLKSAY tarafından basım sonrası son okuması 

gerçekleştirilmiştir. 

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in günümüz dünyasına ve insanına sunduğu mesajları ortaya 

koyacak olan Konulu Tefsir Projesi, tefsir akademimizin en kapsamlı eserinin okuyucuyla 

buluşması anlamına gelmektedir. 

Konulu Siyer Projesi 

Toplumun farklı kesimleri tarafından okunup anlaşılabilecek sade bir dil ile yazılması 

planlanan Konulu Siyer Projesi, ülkemiz ilahiyat fakültelerinin İslâm tarihi bölümlerinde 

görev yapan akademisyenlerin ortak çalışması olarak planlanmaktadır. Proje kapsamında üç 

cilt olarak basımı planlanan eserle ilgili ön hazırlıklar tamamlanmış olup 09.02.2021 tarih ve 

1648-1 Mütevelli Heyeti Kararı ile çalışmalar fiilen başlamıştır. 

Proje 10 kişilik editör ve yürütme kurulu ve 9 kişilik araştırma ekibiyle çalışmalarına devam 

etmektedir. Haftalık olarak editörler kurulu ve araştırma ekibinin ayrı ayrı online toplandığı 

projenin metin yazımına kaynaklık edecek verileri oluşturulmaya devam etmektedir. 

Çocuklara ve gençlere yönelik siyer kitapları da üretmesi hedeflenen bu proje, kronolojik 

olarak hazırlanan siyer çalışmalarından farklı olarak Peygamberimizin hayatını dinî, sosyal, 

kültürel, ekonomik ve siyasi hayata dair farklı konulara göre sınıflayarak kaleme alacaktır. 

 Kur’an Meâli Yazım Projesi 

Halkımıza dil ve üslup olarak okunması ve anlaşılması kolay, hatalardan arındırılmış, 

okuyucuyu düşünmeye ve araştırmaya yönlendiren ve günümüz Türkçesiyle her insanın 

rahat bir şekilde okuyup anlayabileceği yalın ve açıklamalı olmak üzere yayımlanması 

planlanan Kur’ân-ı Kerîm Meâli eseri ile ilgili çalışmalara Vakfımızın 26.10.2021 tarih ve 1665-

2 Mütevelli Heyeti Kararı ile fiilen başlanmıştır. 

TDV İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı (İLKSAY) ile DİB Dini Yayınlar Genel 

Müdürlüğü iş birliğince yürütülen projede 7 kişilik editör ve 10 kişilik araştırma ekibi DİB 

Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezinde çalışmalarına devam etmektedir. 
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İLKSAY Talimatı 

İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu çalışma ve yayın değerlendirme esaslarını kapsayan 

İLKSAY Talimatı yenilendi. 

el-Lü’lü’ü ve’l-Mercân Tercümesi: 

Bu proje ile İmam Buhârî ve İmam Müslim’in üzerinde ittifak ettiği (her iki muhaddisin de 

kitabına aldığı) sahih hadîs-i şerifleri ihtiva eden “el-Lü’lü’ü ve’l-Mercân” adlı meşhur hadis 

kitabının dilimize kazandırılması hedeflenmektedir. Kitabın tercüme çalışması tamamlanmış 

olup 2021 yılında editöryal çalışmaları ile tahrîc ve dipnotlandırma aşamaları tamamlanarak 

basım aşamasına gelinmiştir. 

Bu sayede bilhassa din görevlilerimiz ve ilahiyat fakültesi öğrencilerimiz öncelikli olmak 

üzere toplumumuza bugünün diliyle temel bir hadis eseri kazandırılmış olacaktır. 

2.3.3. Muhtelif İlahiyat/İslâmî İlimler Fakülteleri Kütüphaneleri Kitap 

Bağışı 

Türkiye’deki muhtelif ilahiyat/İslâmî ilimler fakülteleri ile müftülük kütüphanelerine kitap 

bağışları yapıldı. 

2.3.4. Kütüphane ve Kurumsal Arşiv Oluşturma Çalışmaları 

İLKSAY bünyesinde oluşturulan kütüphanedeki mevcut eserlere, farklı yayınevleri ve devlet 

kurumları yayınlarından temin edilen eserler eklenerek kütüphane zenginleştirilmiştir. 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları’na ait bütün eserlerin yer aldığı TDV Yayınları Arşivi de 

ulaşılan ve yeni basılan eserlerle zenginleştirilmektedir. 
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TDV Yayınları Yenileme Toplantıları: 

İLKSAY bünyesinde TDV Yayınları’nın eski baskılarına dair değerlendirme toplantılarına 

devam edilmiş ve yeniden basılmasında fayda mülahaza edilen eserler hakkında raporlar 

tanzim edilmiştir. Aynı şekilde miadını dolduran, yıllardır okuyucu bulamayan, gündemi ve 

güncel dili yitiren bazı eski eserlerin de raporlanması sağlanmıştır. Böylelikle yayın 

hazinemiz gözden geçirilerek uzun zamandır basımı yapılmayan bazı kaynak eserlerimizin 

okur karşısına çıkması sağlanmıştır. Bu ekiplerin çalışmalarından elde edilen kazanımlarla 

TDV Yayınları’nın mevcut revize çalışmaları gerek metin tashihi gerekse tasarım yenilemesi 

anlamında yayınlarımızı canlandırma gayretleri devam etmektedir. 

2.3.5. Eser Çeviri Faaliyetleri 

Başta çocuk kitapları olmak üzere TDV Yayınları içerisinde neşredilmiş olan kitapların 

İngilizce, Arapça, Rusça ve Japonca çevirileri tamamlanmıştır. 

Çeviri faaliyetleri kapsamında, aile kitaplığından “Ailemiz” adlı eser, ilmî eserler 

kapsamından “40 Âyette İman, 40 Hadiste İman, 40 Âyette İbadet, 40 Hadiste İbadet, 40 

Âyette İyilik, 40 Hadiste İyilik, 40 Âyette Güzel Ahlâk, 40 Hadiste Güzel Ahlâk” isimli eserlerin 

ve çocuk kitapları kapsamında “Dinî Terimler Sözlüğü ve 30 gün 30 Etkinlik” isimli eserlerin 

İngilizceye çevirisi yapılmıştır. 

Çeviri faaliyetleri kapsamında, ilmî eserler arasında yer alan“Müslümanın İnanç Dünyası”, 

“Peygamber Efendimizin Hayatı” isimli eserlerin Japoncaya çevirisi yapılmıştır. Aynı 

zamanda çocuk kitaplarından “Değerli Masallar Serisi’nden 1, 2 ve 3.” serilerin Arapçaya 

çevirisi yapılmıştır. Çocuk kitapları kapsamında “Allah'ın Güzel İsimleri’nden 1 ve 2.” serilerin 

Rusçaya çevirisi yapılmıştır. 

Çeviri faaliyetleri kapsamında Hac Sempozyumu Tebliğleri’nden 5 adet tebliğin İngilizce son 

okuması ve tashihi yapılmıştır. 

İLKSAY, tercüme faaliyetlerinde atılım yapma kararlılığı içindedir. Bu bağlamda, farklı 

dillerden Türkçeye çevirisi yapılacak veya Türkçeden farklı dillere tercüme edilecek olan ve 

TDV Yayınları arasında basılması planlanan eserlerle ilgili İLKSAY Kurulu, Vakıf Genel Merkezi 

ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan yabancı dil uzmanlarının katılımıyla online 

çeviri toplantıları yapılmıştır. 

Kudüs Projesi: Proje kapsamında detaylı literatür araştırmaları sonucunda 419 ilmî eserin, 

273 adet tezin ve 109 yabancı eserin tespiti yapılmıştır. 

Ali Rıza Sağman Külliyatı Teslimatı: Mütevelli Heyeti raporu doğrultusunda merhum Ali 

Rıza Sağman Külliyatı’na ait matbu ve el yazması eserler kapsamında daha sonra ulaştırılan 

eserlerin de tespiti yapılarak ilgili vârisine teslimi İLKSAY tarafından yapılmıştır. 
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2.3.6. Hediyem Kitap Olsun Projesi 

Proje kapsamında İLKSAY’ın ilgili personelinin toplantılara katılması, TDV Yayınları ve İSAM 

Yayınları’na ait 1000’e yakın eserin tek tek incelenerek ilgili kategori başlıklarının 

belirlenmesi ve bu eserlerin uygun kategorilere yerleştirilmesi yapılmıştır. 

Oku Düşün Serisi: Serinin önceki eserleri inceleme, tashih, tasarım aşamalarından 

geçirilerek ilgili eserlerin yeniden basımına devam edilmesi. Ayrıca seriye girebilecek yeni 

eserlerin de tespiti yapılmıştır. 

2.3.7. TDV Yayınları Tanıtım Çalışmaları 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları resmî web sitesindeki (yayın-satış internet sitesi) yeni 

yayımlanan eserlerin tanıtım yazılarına İLKSAY tarafından devam edilmiştir. 

Gençler Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları’yla Okuyor Projesi kapsamında 6 ayda 7 kitap 

okumayı hedefleyen 170 kişi katılımlı bir okuma projesi gerçekleştirilmiştir. Proje 

kapsamında eser değerlendirme toplantıları ve yazar buluşmaları gerçekleştirilmiştir. 

Yazarlar ve Eserleri Youtube Programı kapsamında, 9 ayrı yazar ile toplamda 21 eserin 

tanıtımı gerçekleştirilmiş; bölümler, TDV Medya Youtube kanalında yayınlanmıştır. 

Yazar ile İmza ve Söyleşi Etkinliği Projesi kapsamında yıl içerisinde 2 ayrı okul ile imza-

söyleşi, yayın tanıtım- satış etkinliği gerçekleştirilmiştir. 

Tanıtım amaçlı kitap gönderimleri ile yıl boyunca çeşitli kurum, kişi, dergi, gazete ve internet 

sitesine ücretsiz eser gönderimleri gerçekleştirilmiştir. 
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Sosyal Medya Tanıtım Faaliyetleri: 

• Yayın Matbaa Ticaret İşletmesi’nde ve İLKSAY’da görevli 9 kişi ile 19 farklı eserin tanıtım 

videoları çekilmiş ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları’na ait resmi Instagram hesabında 

yayımlanmıştır. 

• Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları resmî Instagram hesabında “Yazarından Dinleyelim” 

Projesi ile 2021 yılında toplam 16 eserin tanıtımı 15 yazar ile ortak yayın şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. 

• Toplam takipçi sayısı 2021 yılı ocak ayında 27 bin iken, 2021 yılı aralık ayı sonu itibarıyla 

yaklaşık 37 bine ulaşmıştır. 

İLKSAY Kurulu Bina Bakım Onarım: İLKSAY Kurulu binasının detaylı temizlik, tamir, bakım, 

onarım işlemleri (binanın iç boyaması, stor perdelerin yıkatılması, pencerelerin tamir 

edilmesi, su tesisatının değiştirilmesi, ayrıca tespiti yapılan diğer malzemelerin satın 

alınması vb.) ve iş takibi yapıldı. 

2.3.8. Yayına Hazırlık Çalışmaları 

TDV Yayınları arasında neşredilmesine hakem ve uzman raporuyla karar verilen 

telif/tez/tercüme/çeviri eserlerin incelenmesi, tashihi, ilmî ve edebî redaksiyonu ile son 

okumaları İLKSAY marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Kurum dışında çalışılan eserlerin ilmî, 

edebî redaksiyonları ve jeneriğe dair telifler İLKSAY Kurulu’nca ödenmiştir. 

İLKSAY Kurulu Başkanlığı tarafından ilmi ve edebi redaksiyonu yapılan eserlerin listesi  

• el-Lü’lü’ü ve'l-Mercân fî-mâ İttefaka Aleyhi’ş-Şeyhân 
• Bir Başka Ankara Sergisi Fotoğraf Albümü 
• Hadis Mezhep Meşrep 
• Sûfî Menâkıbnâmelerinde Âyet ve Hadislerin İşârî Yorumları 
• İslâm İrfan Geleneğinde Hadis Yorumu 
• Günümüz Arap Dünyasında Hadis Usulü Tartışmaları 
• Müştehir Hadisler 
• Su Ahlâkı 
• İmâmü’l-Haremeyn Cüveynî 
• Osmanlı Manzum Hadis Edebiyatı 
• Birgivî Mehmed Efendi Hayatı Eserleri ve Fikir Dünyası 
• Gençler İnançtan Soruyor 
• Rivayet Tefsiri Geleneğinin Dönüşümü 
• İbadet Rehberi 
• Mevlânâ’nın Ahlâk Öğretisi 
• Peygamber Dostu Dört Güzel İnsan 
• Tarihsel ve Aktüel Boyutlarıyla Gadîr-i Hum 
• Mecelle’nin Külli Kaidelerinin Hadislerdeki Dayanakları 
• İnsan Genomuna Müdahale Etik Tartışmalar Fıkhî Yaklaşımlar 
Kur’an’ın Muhatapları  
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3. BÖLÜM 

İŞLETME ve İŞTİRAKLER 
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3.1. YAYIN MATBAACILIK VE TİCARET İŞLETMESİ 

 

Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi; 

başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak 

üzere Türkiye Diyanet Vakfı ilke ve 

politikalarına aykırılık göstermeyen 

diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 

yaparak faaliyetlerinin etkinliğini 

artırmaktadır.  Kitap, dergi, takvim, 

broşür ve her türlü yayının dizgi ve 

baskı işleri ile basılı, sesli, görüntülü 

dinî, ilmî, millî ve kültürel konulardaki 

yayınlar, geleneksel sanatlara ait 

ürünler, kurumsal hediyelik 

çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında 

dağıtım ve satış faaliyetlerine 2021 

yılında da devam etmiştir.  

İşletmemiz, önceki yıllarda başlayan ve 2021 yılında da devam eden, tüm dünyayla birlikte 

ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinin sosyal ve ekonomik koşullarından en az 

düzeyde   etkilenmek için bütün tedbirleri alarak faaliyetlerini devam ettirmiş ve cirosunu 

bir önceki yıla göre artırmayı başarmıştır.   
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İşletmemiz, 2021 yılı sonu itibariyle 

merkez idari birim personel sayısı 73, 

matbaa personel sayısı 21, kitabevi 

personel sayısı 96 olmak üzere 

toplam 190 personel, ayrıca hizmet 

alımı yöntemiyle işletme merkezimiz 

ve kitabevlerimizde 35 personel 

istihdam edilmektedir.  

3.1.1. Yayın Üretimi Faaliyetleri 

2021 yılında Yayın Matbaacılık ve 

Ticaret İşletmemiz toplamda 1129 

aktif yayın sayısına ulaşmıştır. Basılı 

yayınlar arasında 92 adet Arapça, 35 

adet İngilizce, 11 adet Almanca, 4 

adet Fransızca, 13 adet Rusça, 2 adet 

Kazakça, 1 adet Flemenkçe, 2 adet 

Gürcüce, 12 Japonca, 1 adet Somalice 

ve 13 adet çoklu dil olmak üzere 

yabancı dillerde neşredilmiş eser 

sayısını 186’ya çıkararak dünya 

genelindeki insanlara ulaşmayı 

başarmıştır. 

İşletmemiz 2021 yılında 152 adet 

eserin toplam 397.062 adet birinci 

baskıları ve 196 adet eserin toplam 

752.400 adet tekrar baskılarını 

gerçekleştirmiştir.  

Çocuk yayıncılığı alanında daha 

nitelikli ve daha fazla sayıda yayına 

ihtiyaç duyulması dolayısıyla yeni 

kitapların yayımlanmasına ve eski 

kitapların güncellenerek uygun hale 

getirilmesi için editöryal çalışmalar 

yapılmasına devam edilmiştir. 4-6 yaş 

grupları için kitaplar ve eğitim 

setlerinin artırılmasına önem 

verilmiştir. 2021 yılında çocuk 

yayınlarında 78 adet eserin toplam 
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153.100 adet ilk baskıları yapılmıştır.  Gençler ile kadın ve aileye yönelik yayınlarımızın sayısı 

artırılmaya ve yeni projeler geliştirilmeye devam edilmektedir.  

Yayımlanması talebiyle İşletmemize gönderilen eserler İLKSAY tarafından incelenmeye tabi 

tutulmaktadır. Uygun görülen eserler Türkiye Diyanet Vakfı Yayın kriterleri de dikkate 

alınarak Vakıf yayınları arasında neşredilmektedir. 

3.1.2. Matbaa Faaliyetleri 

Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi matbaa 

tesislerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, 

Türkiye Diyanet Vakfı yayınları başta olmak üzere 

çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen kitap, 

dergi, broşür, afiş vb. her türlü baskıya yönelik 

talepler dizgi aşamasından baskı aşamasına kadar 

hazırlanmaktadır. 

İşletmemizin 2021 yılında faaliyet konusu ve 

amacına uygun eser ve ürünlerin toplamda 

33.536.787 adet kitap, ansiklopedi, dergi, 

broşür…vb ürünlerin baskı öncesi hazırlıkları 

yapılıp, üretim aşaması ve üretim teslim süreçleri 

planlanarak zamanında teslim edilmiştir. 

3.1.3. Kitabevleri Faaliyetleri 

Vakfımızın basım ve yayıncılık faaliyetlerini yürütmekte olan Yayın Matbaacılık ve Ticaret 

İşletmesi, toplumun değişen düşünce yapısı ve gelişen yenilikler çerçevesinde 

kitabevlerinin modernizasyonunu yaparak müşterilerinin daha nezih mekânlarda hizmet 

almasını sağlayarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

İşletmemiz 2021 yılı içerisinde okuyucu 

kitlesine daha hızlı ulaşmak ve hizmet 

vermek amacıyla; Diyarbakır ve Bursa 

Kitabevlerimizin, yeni adreslerinde ve 

konseptimize uygun tadilatları yapılmış, 

bununla birlikte Afyonkarahisar Kampüs 

Kitabevi, Eskişehir Osmangazi Kampüs 

Kitabevi, İstanbul Sabahattin Zaim 

Kampüs Kitabevi ve Kütahya Kitabevi’nin 

konseptimize uygun olarak açılışları 

gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında 
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toplamda 37 Adet kitabevi sayısına ulaşılmıştır.  Ayrıca Erzurum, Adana kitabevlerimizin 

tadilat sürecinin planlanması yapılmıştır. İlave olarak Nevşehir ve Balıkesir illerinde okuyucu 

ile buluşmak amacıyla kitabevi açılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.  

Kitabevlerimizde, Vakfımızın basılı, sesli ve görüntülü yayınlarının yanı sıra, Diyanet İşleri 

Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel ve tüzel kişi kurum ve kuruluşlarının da 

dini, ilmi, milli, tarihi ve kültürel muhtevalı basılı, sesli ve görüntülü yayınları okuyucuların 

hizmetine sunulmaktadır. 

3.1.4. E-Satış Faaliyetleri 

Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, İsam Yayınları ve 

Geleneksel Sanatlara ait ürünler okuyucusuna ve müşterisine ulaştırılmak üzere ; 

www.tdv.com.tr ve www.diyanetvakfiyayin.com.tr internet sitesi kanalıyla  E-Yayınevi 

adı altında satışa sunulmaktadır.  

İnternet kullanıcıları, E-yayınevi sitesi 

üzerinden satışa sunulan ürünleri; banka 

kartı, kredi kartı tek çekim ve taksitli, 

Havale/Eft/posta çeki ile ödeme 

yöntemlerini tercih ederek kolayca 

ulaşabilmektedir.  

Web sitemizin içerik ve görselinin 

yenilenmesi, ürün çeşitliliği ve yapılan 

kampanyalardan kaynaklı olarak 

satışlarımız önceki yıllara göre ciddi 

oranlarda artış göstermiştir.   



 

144 

 

3.1.5. İslam Ansiklopedisi  

2002 yılından itibaren İslam 

Ansiklopedisi (44 Cilt) ile ilgili her 

türlü üretim, dağıtım, abone ve 

pazarlama faaliyetleri Yayın 

Matbaacılık ve Ticaret İşletmemizce 

yürütülmektedir.   

 Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi (İSAM) 

tarafından İslam dini ile ilgili temel 

konular, kavramlar ve kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde genel okuyucuya 

ulaştırılması amacıyla, farklı alanlardan 180 civarında ilim adamı ve uzmanın katkısıyla 

yaklaşık on yılda hazırlanan 1426 madde başlığını içeren sekiz ciltlik “Temel İslam 

Ansiklopedisi” okuyucunun hizmetine sunulmuştur. Madde hacimleri olabildiğince kısa 

tutulmuş, maddeler 383 bilgilendirici çizim (infografik) ve -peygamberler ile hakkında fazla 

malumat bulunmayan bazı tarihî şahsiyetler dışında kalan- biyografi maddeleri için 

hazırlanan 353 kimlik kartı ile zenginleştirilmiştir. 

Temel İslam Ansiklopedisi, İslam’ın inanç, ibadet, ahlak ve insanlar arası ilişkilere dair 

ilkelerini işlemenin yanı sıra İslami ilimlerin temel konu ve kavramları ile başta peygamberler 

olmak üzere önde gelen İslam âlimleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmaktadır. Aynı 

zamanda Temel İslam Ansiklopedisi örgün eğitim, din hizmetleri ve irşat faaliyetleri için 

yardımcı kaynak olma özelliğine sahiptir. 

Ayrıca bu eser, ulusal medyada geniş yer bulmuş ve 2021 yılında bir medya kuruluşu 

tarafından ülke çapında kupon kampanyası ile okuyuculara ulaştırılması sağlanmıştır. 2022 

yılında da aynı kampanya tekrar edecektir..  
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3.1.6. Fuar ve Kampanya Satışları 

 2021 yılında sosyal koşulların 

normalleşmesi neticesinde fuar 

faaliyetlerine hız verilmiştir. Dolayısıyla 

Gaziantep, Kayseri, Ankara, İstanbul, 

Adana, Afyonkarahisar, Konya ve diğer 

illerimizde yapılan toplam on beş adet 

fuara katılım sağlanmıştır. 2022 yılı içinde 

fuar planlamaları yapılmaktadır.    

3.1.7. Yurtdışı Satışlar ve Dış 

Ticaret Faaliyetleri 

İşletmemiz, Vakfımızın misyon ve vizyonuna uygun olarak yurtdışında yaşayan vatandaş ve 

dindaşlarımızın namaz vakitleri cetveli ve kitap ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri 

Başkanlığı yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, İsam yayınları ve diğer yayın talepleri 

karşılanmaktadır. İşletmemiz ihtiyaçların karşılanması ve dış ticaret rakamlarının artırılması 

amacıyla daha etkin ve kapsamlı çalışmalarını sürdürmektedir.  

Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi 2021 yılında Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, 

Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, İsviçre, Avustralya, İsveç, Kanada ve İtalya 

başta olmak üzere 6 kıtada 60 ‘dan fazla ülkeye yayın satışı yapmıştır.  
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3.1.8. Geleneksel Sanatlar ve Kurumsal Hediyelik Ürünler 

Hat, tezhip, ebru malzemeleri, sanat kitapları, hat tabloları 

(ser levha ayet ve hadis, sülüs, tuğra, besmele……vb), 

doğal taşlar, çini, ahşap ürünler, tespihler, el sanatları ve 

seccadeler başlıklarından oluşan geleneksel sanat 

ürünlerinin tasarımını, Kitabevlerimiz ve web sitemiz 

üzerinden müşterilerimize satışa sunmaktadır. Telif hakkı İşletmemize ait 69 adet eserden 

oluşan hat koleksiyonu bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kurumsal firmaların 

talepleri doğrultusunda hediyelik eşya tasarımı ve satışı da gerçekleştirilmektedir. 

3.1.9. Cenaze Nakil Hizmet Faaliyetleri 

Yurtdışında özellikle de Avrupa 

ülkelerinde yaşayan 

vatandaşlarımızın vefat ettiklerinde 

ülkemize gönderilen cenazelerinin, 

havaalanlarından alınıp 

memleketlerine götürülmesi ile ilgili 

hizmetler Yayın Matbaacılık ve Ticaret 

İşletmesi tarafından yürütülmektedir. 

Bu hizmeti ifa edebilmek için klimalı ve özel donanımlı 34 adet cenaze aracı 

kullanılmaktadır. 
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3.2. YURTLAR VE SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ 

İŞLETMESİ 

3.2.1. Yurt Faaliyetleri 

Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi 

Türkiye Diyanet Vakfı’nın stratejik alanlarından 

olan eğitim-kültür hizmetleri çerçevesinde TDV 

Mütevelli Heyeti’nin 03/07/2007 tarih ve 

1242/31 sayılı kararı ile kurulmuştur. İşletme 

kurulmadan önce Vakfımızın toplam 8 yurdu 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 

bağlı olarak hizmet vermekteydi. 

Yurtlar İşletmesi kurulduğunda mevcut olan 8 

yurttan Bursa Erkek Öğrenci Yurdu 2013 yılında 

Yurtlar İşletmesi bünyesinde yeni binasına 

taşınarak hizmet vermeye başladı. 2013-2018 

yılları arasındaki 5 yıllık süreçte 19 yurt sayısına 

ulaşılabildi. Yurtlar İşletmesi üniversite 

öğrencilerinin barınma konusunda fark edilen 

boşluğu doldurmak adına yurt açma 

çalışmalarında en büyük atılımı 2018-2019 

eğitim yılında yaparak bir önceki faaliyet 

döneminde 19 olan yurt sayısını 38’e çıkardı. 

Ülke geneli üniversite öğrencilerinin sayıları 

düşünüldüğünde bu yurt sayısı çok yetersizdi. 

Yurtlar İşletmesi bu sorumlulukla ve Diyanet 

İşleri Başkanı, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 

Heyeti Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın 81 

ilde 81 yurt hedeflemesi ile yurdun dört bir 

yanında yeni yurtlar açmaya devam etti. Türkiye 

Diyanet Vakfından üniversite öğrencilerinin ve 

velilerinin beklentilerini karşılamak üzere 

Yurtlar İşletmesi 2019-2020 Eğitim döneminde 

46’sı kız, 22’si erkek öğrenci yurdu olmak üzere 

Türkiye’nin yedi bölgesinde yurt açarak yurt 

sayısını 68’e, öğrenci kapasitesini 13.200 ‘e 

yükseltti.  
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2019-2020 Eğitim döneminde yurtların ve sosyal tesislerin kapasiteleri, potansiyelleri, kira 

ve yapı durumları yeniden değerlendirilerek Vakfımız Mütevelli Heyetinin aldığı karar ile 

ülke ve dünya çapında gerçekleşen pandemi ve beraberinde üniversitelerin örgün öğretime 

kapatılarak uzaktan eğitime geçmesi gibi sebeplerle bazı yurt ve sosyal tesislerin faaliyetine 

son verilmiştir. Bu sebeple 2018-2019 yılında 68 olan yurt sayısı 2019-2020 Eğitim 

döneminde 54’e, 13.200 olan öğrenci kapasitemiz ise 11.278 ’e inmiştir. 

2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde yurtların yeni döneme hazırlıkları devam etmiştir ve 

2021 Eylül ayında üniversitelerin yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamasıyla 35’i kız 16’sı 

erkek olmak üzere 51 Yükseköğretim öğrenci yurdumuzda 10.345 kapasiteyle hizmet 

veriyoruz. Yurtlarımızda toplamda 8.746 yükseköğrenim öğrencisi barındırılmaktadır. 

 

ERKEK YURTLARI 

  

 Yurt Adı 2020 Fiili Kapasite 

1 TDV Ankara Altındağ Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 304 

2 TDV Ankara İncesu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 97 

3 TDV Burdur Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 79 

4 TDV Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 318 

5 TDV Çorum Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 120 

6 TDV Elazığ Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 300 

7 TDV Erzurum Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 140 

8 TDV Gaziantep Zennup Çağdaş Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 116 

9 TDV Isparta Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 160 

10 TDV İstanbul Üsküdar Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 93 

11 TDV İstanbul Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 183 

12 TDV Karabük Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 224 

13 TDV Kayseri Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 120 

14 TDV Konya Hacı Mustafa Kafaoğlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 387 

15 TDV Kütahya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 96 

16 TDV Van Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 180 
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 KIZ YURTLARI 

  Yurt Adı 2020 Fiili Kapasite 

1 TDV Adana Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 315 

2 TDV Ankara Altındağ Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 120 

3 TDV Ankara Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 694 

4 TDV Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 195 

5 TDV Bayburt Aydıntepe Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 160 

6 TDV Burdur Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 207 

7 TDV Bursa Abdullah Tivnikli Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 300 

8 TDV Çorum Kaleli Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 120 

9 TDV Elazığ Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 173 

10 TDV Erzurum Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 176 

11 TDV Eskişehir Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 140 

12 TDV Gaziantep Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 201 

13 TDV Isparta Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 412 

14 TDV İstanbul Kadıköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 132 

15 TDV İstanbul Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 192 

16 TDV Kahramanmaraş ZMMC Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 153 

17 TDV Karabük Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 235 

18 TDV Kastamonu Kampüs Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 140 

19 TDV Kayseri Kemal İmamtorunu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 408 

20 TDV Kırklareli Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 465 

21 TDV Konya Meram Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 122 

22 TDV Konya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 272 

23 TDV Kütahya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 197 

24 TDV Mardin Servet İncioğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 200 

25 TDV Muğla Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 536 

26 TDV Sakarya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 167 

27 TDV Samsun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 125 

28 TDV Siirt Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 143 

29 TDV Tokat Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 82 

30 TDV Uşak Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 222 

31 TDV Van Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 417 

32 TDV Yozgat Çekerek Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 140 

33 TDV Yozgat Sorgun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 57 

34 TDV Yozgat Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 133 

35 TDV Yozgat Sarıkaya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 100 
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3.2.2. Yapılanma ve İyileştirme Çalışmaları 

TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesinde 24.11.2020 tarih ve 1643 sayılı Mütevelli 

Heyet Kararıyla yeni İşletme Yönetimi, görevine başlamıştır. İşletme yönetimi tarafından 

yurtların yönetimi ve işletilmesi çerçevesinde adımlar atılması maksadıyla insan 

yetiştirmeye yönelik temel strateji esas alınarak daha efektif yurt çalışma düzeni kurulması 

için İşletme organizasyon şemasında düzenlemeler ve eklemeler yapılmıştır.  

İşletme bünyesinde yeni organizasyon şeması İdari ve Mali Hizmetler Birimi, İnsan 

Kaynakları Birimi, Kurumsal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Birimi, Eğitim ve Kültür Hizmetleri 

Birimi, AR-GE ve Kalite Yönetimi Biriminden oluşturulmuştur. Ayrıca 2020 Aralık ayından 

itibaren İşletme prosedür, süreç çalışmaları ve mevzuat çalışmaları Vakfımız İç Denetim 

Müdürlüğü ve ilgili birimler koordinesinde başlatılmıştır. Hazırlanan dokümanlar 2021 Eylül 

ayındanitibaren yurtlarımızın hizmete başlamasıyla uygulamaya konulmuştur. 

 

3.2.3. Yurtlarda Ücret Politikası  

Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarının çocuklarına yurtlarımızda 

barınmada öncelik tanınmakta olup, yurt ücretlerinden ayrıca belirli oranlarda indirim 

yapılmaktadır.  

Bunun yanı sıra yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz KYK tarafından sağlanan beslenme ve 

barınma yardımından faydalanmakta olup, öğrenciler yurtlarımızda cüzi miktarlar ödeyerek 

hizmet almaktadırlar. Ayrıca Vakfımızın İlahiyat Akademi ve Özel Destek Akademi 

Programlarına kabul edilen öğrencilerinin yurt ücretleri genel merkezimizce karşılanmakta 

olup, bu öğrenciler burs ve yurtlarda verilen kurs imkânlarından yararlanmaktadır.  
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3.2.4. Yurtlarda Personel Politikası  

İşletme Merkezi, Öğrenci Yurtları ve Sosyal Tesislerde toplam 451 personel istihdam 

edilmektedir.  

Personelin işe alım işlemleri İş Kanunu, SGK Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde gerçekleştirilir. İşletme Merkezinde ve bağlı birimlerindeki personel işe 

alımları norm kadro çerçevesinde gerçekleştirilir. Personel ihtiyaçları öncelikli olarak işletme 

içinden karşılanır. Bu şekilde personel ihtiyacının karşılanamaması durumunda aday 

havuzundan seçim yapılır. 

3.2.5. Yurtlarda Yapılan Faaliyetler 

İşletme yurtlarının eğitim faaliyetleri İşletme Merkezinde oluşturulan Merkez Eğitim 

Komisyonu ile yurtlarda oluşturulan Yurt Eğitim Komisyonları ile koordineli olarak 

planlanarak hayata geçirilmektedir. 

Yurtlarda öğrenim gören öğrencilerin; ilmi, fikri, sosyal, bedensel ve sanatsal gelişimlerini 

desteklemek amacıyla; kurs ve atölye çalışmaları, manevi programlar, sportif faaliyetler, 

geziler ve kamplar düzenlenmektedir. Ayrıca yurtlarda yurt idaresi ve öğrencilerin iş birliği 

ile oluşturulan kulüp, topluluk ve platformlar aracılığıyla çeşitli sosyalkültürel faaliyetler 

gerçekleştirilmektedir. Yurtlarda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri planlamaları yurt 

idaresi, öğrenciler, manevi rehber ve koordinatörlük temsilcilerinden oluşan Yurt Eğitim 

Komisyonu tarafından aylık periyotlarla yapılarak uygulanır. 

2019-2020 yılında pandemi sebebiyle yurt eğitim faaliyetleri tam anlamıyla icra 

edilememiştir. Uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında öğrencilerimize “Çevrimiçi 

Muhabbetler’’ adıyla online olarak eğitim seminerlerine katılma imkânı sağlanmıştır. Yurt 

yöneticilerimize ise ‘’Yönetici Geliştirme Seminerleri’’ başlığıyla, 15 günlük süreyle online 

eğitimler verilmektedir. Pandemi şartlarından dolayı ülkesine dönemeyen öğrencilerimize 

yurtlarımızda barınma imkanı sağlanmış ve İlahiyat Akademi-Özel Destek Akademi 

öğrencilerine online kamplar yapılmıştır. 

2021-2022 yılında yurtlarda eğitim takviminde belirli gün ve haftalar ile üniversite 

öğrencilerinin akademik, manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülen 

temalara yer verilmiştir. Bu temalar çerçevesinde kulüp, topluluk, platform başkanı 

öğrenciler Yurt Eğitim Komisyonu Toplantılarında çeşitli faaliyetler planlayarak 

gerçekleştirmektedirler. 

2021-2022 Eğitim Faaliyetleri Rehberi yurtlarımızda gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin 

işleyişine dair genel başlıkları, yurt eğitim komisyonunun çalışma şeklini, yurtlarda 

oluşturulması planlanan kulüp, topluluk, platformların amaç ve faaliyet alanlarını ve genel 

süreç hakkında bilgiler içermektedir. Eğitim faaliyetleri için bir rehber niteliğindedir. 
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Eğitim takvimi tüm yıl için planlanan ortak 

faaliyetleri, özel gün ve haftaları, milli ve dini 

bayramları bir arada görülebilmesi ve 

programların takibi için hazırlanmıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı yurtları, öğrencileri için 

barınma ve beslenme hizmeti vermenin 

dışında, öğrencilerinin kişisel gelişimlerine 

katkı sağlamayı ve olumlu yönde davranış 

değişiklikleri gerçekleştirmeyi hedefler. TDV 

Yurtlarını tercih eden öğrenciler kendi istek 

ve ilgi alanlarına göre farklı branşlarda kurs, atölye ve öğrenci topluluğu faaliyetlerine dâhil 

olarak uzun vadede toplumsal hayatın tüm alanlarına daha etkin bir şekilde katılım sağlar.  

“Farklı alanlarda oluşturulan kulüp, topluluk ve platformlar aracılığıyla eğitim 

faaliyetlerinde öğrenciler söz sahibi oluyor.” 

Türkiye Diyanet Vakfı yurtları yurt bünyesinde 

açılan kurslar aracılığı ile öğrencilerine okul 

dışında öğrenme imkânı sunarak 

öğrencilerinin farklı konularda bireysel gelişim 

imkânlarına kavuşmasını sağladı. Sosyal, 

sanatsal, sportif, dini eğitimlerin yanı sıra 

kültürel konulardaki eğitimler de gençlerin 

katılımına açık olarak gerçekleştirildi. Türkiye 

Diyanet Vakfı öğrencileri örgün öğretim 

dışında görerek, uygulayarak ve 

deneyimleyerek pek çok farklı alanda bilgi ve 

tecrübe sahibi oldular. 

Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci yurtlarında 

temel dini bilgiler dersleri, Kur’an-ı Kerim 

Kursları ve manevi programlar tüm 

öğrencilerin katılımını açık olarak Manevi 

Gelişim Topluluğu ve Diyanet İşleri Başkanlığı 

tarafından yurtlarımıza görevlendirilen Manevi 

Rehberlerin koordinesi ile yürütülmektedir. 
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Manevi ve ahlaki temelini sağlam kurmaya çalışan gençler sosyal, kültürel, sanatsal, sportif 

gelişimlerini de ihmal etmeyerek yurt bünyesinde açılan İngilizce, Osmanlıca, Arapça gibi 

dil kursları; ney, gitar, bağlama gibi enstrüman kursları; karakalem, resim, grafik tasarım, 

dikiş nakış, örgü, kanaviçe, filografi, hat gibi sanat ve el sanatları kursları ile tekvando, plates 

gibi spor alanındaki kurslar ile işaret dili, diksiyon gibi kişisel gelişim kurslarına katıldılar. 

“Farklı alanlardaki temalarla gerçekleştirilen programlarla öğrenciler kendilerini çok 

yönlü geliştirme imkanı buluyor.” 

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlarında öğrencilerin sadece yurdun konusu olmaktan öte karar 

alma süreçlerine de katılımı sağlandı. Gençlerin aktif katılımı, fikir alışverişi ve iş birliği 

sağlanarak kendi kapasite ve birikimlerinin farkında olmaları hedeflendi. Bununla birlikte 

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlarında Kültür-Sanat, Sağlıklı Yaşam, İnovasyon-Teknoloji, Manevi-

Sosyal ile Mesleki Gelişim temelinde kurulup gelişen öğrenci toplulukları farklı proje ve 

çalışmalara imza atmaktadırlar.  

Bu topluluklar aracılığı ile Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında öğrencilerin fikirleri 

değerlendirilip hayata geçirildi. Yapılan faaliyetler ve gençlerin etkin katılımı kendi bireysel, 

sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamakla birlikte yönetim, organizasyon, birlikte iş 

yürütebilme, kriz yönetebilme gibi pek çok alanda kabiliyetlerinin gelişmesini sağladı. 
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TDV Yurtları, yurt içi ve yurt dışından birçok bursluluk programı öğrencisine ev 

sahipliği yapıyor. 

Türkiye Diyanet Vakfı 

Yurtlar ve Sosyal Tesisler 

İktisadi İşletmesi Öğrenci 

Yurtları yurt içi ve yurt 

dışından gelen 

öğrencilere sıcak, samimi 

bir ortamda ve eğitim 

hayatlarına katkı 

sağlamak üzere hizmet 

etme gayreti içinde. 

Eğitime yapılan 

yatırımların, geleceğe yatırım olduğunun bilinciyle eğitim alanındaki çalışmalarına büyük 

önem veriyor; bu doğrultuda, kadim medeniyet mirasımızı idrak etmiş, ümmetin derdiyle 

dertlenen, özgüveni yüksek, alanında uzman, kalpleri insan, vatan, ümmet ve din sevgisiyle 

dolu nesiller yetiştirmek için çalışıyor. 

3.2.5. Sosyal Tesisler 

TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi, 

Diyanet İşleri Başkanlığıyla yapılan protokoller 

çerçevesinde Eğitim Merkezleri ve Diyanet 

Evlerini sosyal tesis olarak işletmeye 

başlamıştır.  

TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi’ 

ne bağlı sosyal tesislerimizin sayısı, Altınoluk Diyanet Evi ve Tire Sosyal Tesisi ile Edremit 

Sosyal Tesisi’nin kapanmasıyla birlikte 10’a inmiştir. 

Tesisimizde konaklamak isteyen kamu personellerine %10 TDV ve DİB personellerine ise 

%15 indirim uygulanmaktadır. 
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3.3. KOMAŞ A.Ş 

 KOMAŞ, inşaat sektöründe 

başladığı faaliyetlerine eğitim, 

ticaret, gıda, mağazacılık, ahşap 

doğrama,  dekorasyon, sağlık, 

sigorta,  neşriyat ve pazarlama 

gibi farklı sektörleri de ekleyerek 

faaliyetlerini sürdüre gelmiştir. 

Türkiye Diyanet Vakfına hizmet ve 

destek için kurulmuş olan ve 39 

yıla varan bir süredir varlığını bu 

bilinçle devam ettiren KOMAŞ, 

kazanılmış olan tecrübe ve 

deneyimlerini, şirketin kuruluş maksadını her zaman göz önünde bulundurmak suretiyle 

değerlendirilmesi sonucunda, günümüzde; iştigal ettiği sektörlerin tümünde vermiş olduğu 

hizmet kalitesiyle kendisini ispat etmiş, markalaşmış ve güvenilir bir konuma gelmiş, ticaret 

hayatında sağlam adımlarla ilerleyen, farklı sektörlerde faaliyet gösterip bu sektörlerin her 

birinde karlılığını günden güne arttıran, başarılı ve profesyonel bir ticari işletme şeklini 

almıştır. Şirketimiz faaliyetlerine 2021 yılında da hız kesmeden devam etmiştir. 

3.3.1. İnşaat ve Taahhüt İşleri 

KOMAŞ A.Ş. tarafından yurtiçi ve yurtdışı inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket 

veya kuruluşa her türlü proje, müşavirlik ve müteahhitlik hizmeti verilmektedir. Ağırlıklı 

olarak dini yapılar üzerinde yoğunlaşan şirket tarafından, çok sayıda Cami, Kur’an Kursu, 

Müftülük Sitesi, Öğrenci Yurdu, Okul, İş Merkezi, Misafirhane, Hastane, Kentsel Dönüşüm vb. 

inşaatlar tamamlanarak teslim edilmiştir. KOMAŞ A.Ş. tarafından üstlenilerek 2021 yılında 

tamamlanan inşaat ve taahhüt işleri aşağıda sunulmuştur. 

2021 Yılı İçinde Tamamlanan Yurt İçi İnşaat Ve Taahhüt İşleri 

• 29 Mayıs Üniversitesi D-E Blok İkmal İnşaatı İşi 

• Hakkâri Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı Camii  

• Kahramanmaraş Afşin Ashab-ı Kehf Cami İnşaatı İşi 

• Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü Tadilatı İşi 

• Kahramanmaraş Afşin Ashab-ı Kehf Camii  

• Hakkari Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı Camii 
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2021 Yılı İçinde Devam Eden Yurt Dışı İnşaat Ve Taahhüt İşleri 

• Arnavutluk Tiran Camii 

• Makedonya Üsküp Camii 

• Kosova Priştine Camii 

3.3.2. Ticaret ve Pazarlama Faaliyetleri 

Vakfımız ile birlikte çeşitli resmi kurum ve STK'lar tarafından ihtiyaç duyulan yardım kolisi, 

battaniye, çadır, okul gereçleri ve temizlik malzemeleri gibi ürünlerin teminleri ile ilgili 

ihaleler yapılarak gerekli tedarik, paketleme ve teslimat süreçleri yürütülmüştür. 2011 

yılında Somali'ye yapılan yardımlarla başlayan çalışma ile ihtiyaç bölgelerine TOBB, AFAD, 

Türkiye Diyanet Vakfı, T.C. Azerbeycan Büyükelçiliği ve benzeri STK'lar için kuru gıda 

malzemesi ve yardım kolisi temin ve tedarik işleri devam etmiştir. Ayrıca Vakfımızın Ramazan 

ayındaki yardım kolilerinin temini ile kurban bayramında yürütmüş olduğu vekaletle kurban 

kesim organizasyonun yurt içindeki kesim ve dağıtım süreçlerinde önemli bir katkı 

sağlanmıştır. 

Uluborlu Soğuk Hava Deposu Lojistik Tesisleri 

KOMAŞ A.Ş'ne bağlı bir Şube olarak 

Isparta İli, Uluborlu ilçesinde faaliyet 

gösteren Uluborlu Soğuk Hava Deposu 

Lojistik Tesisleri, 7.000 ton depolama 

kapasiteli soğuk hava deposu, 1.420m2 

kapalı alanlı ahşap ve plastik üretim 

tesisleri, malzeme depoları, stok alanları, 

12 daireli lojmanı, 4.700 m2 elma ve 

3.300 m2 kiraz olmak üzere toplam 8.000 

m2 bahçesi ile bölgesindeki en önemli tesislerden biridir. 

2021 yılında toplam 2.258.000 adet kasa imalatı ve teslimatı yapılmıştır. 2021 sezonunda 

soğuk hava depomuzda 7.400 ton ürün alınarak depolanmıştır. Elma, şeftali ve kiraz 

müstahsillerine verilmek üzere ihtiyaç duyulan plastik kasa için yeni yatırımlar yapılmış, 

ürün yelpazesi genişletilerek yeni ve kurumsal pazarlara ulaşılmıştır.  
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Geleneksel Ahşap Sanatları ve Cami Dekorasyonu 

Kahramankazan İlçesinde bulunan tesislerde, Geleneksel Türk-İslam sanatlarının yaşatılması 

hedeflenmiş ve bu doğrultuda da faaliyetler yürütülmüştür. Cami ve dini yapıların bütün 

ahşap donanımları, mihrap, minber, kürsü, rahle, kündekari gibi sanatsal özellikleri 

muhafaza edilerek aslına uygun bir şekilde üretilmektedir. Bunun yanında, mobilya ve ahşap 

doğrama işlerinin imalatları tesislerde profesyonel bir anlayışla sürdürülmektedir. 

Ayrıca DİTİB 'in Avrupa da bulunan şubelerine ulaştırılmak üzere tabut anlaşmaları yapılarak 

2021 yılında DİTİB Almanya Şubesine 2400 adet tabut ihracatı yapılmıştır. 

2021 Yılı Tamamlanan Projelerimiz 

• Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi Camii 

• Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı Topel Kışlası Camii 

• Trabzon Çağlayan Beldesi Camii 

• Hakkari Yüksekova Tabur Camii 

• Milli Savunma Bakanlığı Lojmanları Camii 

• Ordu Perşembe Cemal Kırımlıoglu Camii 

• Almanya Ditib Tabut İşleri 

• Diyanet İşleri Başkanlığı Sultanahmet Misafirhanesi 

• Türkiye Diyanet Vakfı Konya Kitapevi 

• Sincan Cezaevi Kampüsü Camii 

• Burkina Faso Camii  

• Kütahya Tavşanlı Pazar Camii 

• Afşin Ashab-ı Kehf Camii  

• Kastamonu Tosya Zopturoğlu Camii 

• Çankaya Diyanet Evi Mobilya Dekorasyon İşleri 

• 29 Mayıs Eğitim Kurumları Mescidi 
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• 29 Mayıs Üniversitesi Okul Binası Tefriş İşleri 

• Trabzon Beşikdüzü Çıtlaklı Köyü Camii 

• İstanbul Palet Okulları Mobilyaları 

• Muş 4-6 Yaş Kur’an Kursu Mobilyaları 

• Türkiye Diyanet Vakfı Hacı Bayram Konakları (KAGEM) 

• Ağrı Patnos Recep Tayyip Erdoğan Camii Ahşap İşleri (ilave proje) 

• Hakkari Yüksekova Tabur Komutanlığı Camii 

 

Turizm Seyahat Acenteleri (GİNTAŞ - KOMAŞ - DİVANTAŞ} 

KOMAŞ'a bağlı olarak faaliyet yürüten Seyahat Acentesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız 

başta olmak üzere çeşitli kişi ve kuruluşların yurt içi yurt dışı uçak biletlerinin satış 

faaliyetlerini yürütmektedir. Acente, uçak bileti satışı dışında ayrıca; otel rezervasyonu, 

havaalanı transferi, seyahat ve organizasyon alanlarında da hizmet vermektedir. IATA üyesi 

olan Acentelerimiz, "A Grubu Seyahat Acentesi" belgelerine sahiptir. Buna göre, Türk Hava 

Yolları başta olmak üzere bütün IATA üyesi olan Hava Yolu şirketleri ile yapılan özel 

anlaşmayla Pegasus, Sun Express, Atlasglobal gibi havayolu şirketlerinin yetkili acentesi 

konumundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Umre organizasyonlarında duyulan ihtiyaç 

sebebiyle şirket bünyesinde 2018 yılında açılan KOMAŞ ve DİVANTAŞ Turizm ve Seyahat 

Acenteleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Gintaş Turizm Acentemiz faaliyetlerine 2020 yılında 

şirket ana sözleşmemizde değişiklik yaparak Uluslararası Sağlık Turizmi Yabancı Hasta 

Aracılık Hizmetleri eklenmiştir. 

Lodumlu Kafeterya  

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kafeterya ve Market KOMAŞ A.Ş. tarafından 2002 

yılından bu yana işletilmektedir. İşletmenin, Kafeterya ve market kısımlarında, yapılan 

tasarım, yenileme ve dekorasyon çalışmaları neticesinde, Diyanet İşleri Başkanlığına yakışır 

bir şekilde, konforlu ve estetik bir ortamda, kuruma hizmet verir bir hale getirilmiştir. 

Lodumlu Şubemiz 2021 Yılı Eylül ayı itibari ile D.İ.B. Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezinde 

Toplu Yemek Hizmetlerine başlamıştır. Her geçen gün kapasitesini artırarak devam eden 

yeni yemekhanemiz 16 ayrı noktaya yemek sevk etmektedir. İdari ve Mali açısından büyük 

bir ivme kazanan Şubemiz personel istihdamına da katkı sağlamaktadır. 

3.3.3. Sigortacılık İşlemleri 

Gintaş Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. 

Şirketimiz KOMAŞ A.Ş İhtiyaçlar doğrultusunda 200.000.-TL. sermayeli Gintaş Sigorta 

Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. 23.12.2020 tarihinde Ticaret Sicilde tescil edilerek 2021 yılında 

faaliyetlerine başlamıştır. Vakfımız ve Başkanlığımız bünyesinde bulunan taşınır ve taşınmaz 
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malların sigortaları, sağlık sigortası, DASK ve Konut sigortaları, Başkanlığımızın organize 

ettiği Hac ve Umre organizasyonlarında yurtdışına çıkacak vatandaşlarımızın yurtdışı 

seyahat ve sağlık sigortalarının düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

3.3.4. Eğitim Faaliyetleri 

29 MAYIS EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ 

KOMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulunun özel okul faaliyetlerini yeni bir marka oluşturarak tek bir 

çatıda toplama kararı sonrasında 16.10.2020 tarihinde kısmi bölünme işlemi ile, 1.279.000.-

TL sermayeli 29 Mayıs Eğitim Kurumları A.Ş.’yi kurarak bütün eğitim öğretim faaliyetlerini 

bu yeni şirkete devretmiştir. Yeni şirketin kurulması akabinde Ankara ili Balgat ilçesi Ceyhun 

Atuf Kansu Caddesinde bir Genel Müdürlük oluşturulup, okullardaki idari, mali ve 

yönetimsel anlamda bütün iş ve işlemlerin takibi Genel Müdürlük tarafından 

yürütülmektedir. 

29 Mayıs Okulları Özel Bornova Koleji 

29 Mayıs Eğitim Kurumları A.Ş. 

tarafından işletilen 29 Mayıs Okulları 

Bornova Kolejinde Anaokulu, İlkokul, 

Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 

olmak üzere toplam 833 öğrenci ile 

faaliyetlerini sürdürmektedir.  

1994-1995 Eğitim Öğretim döneminde 

inançlı, hoşgörülü, topluma ve ailesine 

saygılı, geleneklerinin ve maneviyatının farkında olan nesiller yetiştirmek amacıyla hizmete 

başlayan okulumuzda gerek akademik gerek ise kültürel, sosyal ve sportif alanlarda elde 

ettiği başarılar ile ulusal ve uluslararası alanlarda önemli bir marka haline gelmiştir. 

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizde etkili olmaya başladığı günden 

bugüne uzaktan eğitim ile ilgili gerekli altyapı yatırımı yapılan okulumuzda eğitim ve 

öğretim faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmektedir. 

29 Mayıs Okulları Özel Bayraklı Anaokulu 

İzmir ili Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde müstakil bir anaokulu binası 2017 yılı itibariyle 

devralınmış olup, eğitim-öğretim 32 öğrenci ile devam etmektedir. 

Okul öncesi eğitim çocukları ilköğretime hazırladığı gibi bir yandan da zihinsel, duygusal, 

sosyal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Çocukların gelişim özelliklerini, bireysel 

farkındalıklarını ve yeteneklerini göz önünde bulunduran profesyonel eğitim kadrosu ile 

öğrencilerimiz sağlam temellerle geleceğe hazırlanıyor. 
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29 Mayıs Okulları Ankara Etimesgut Kampüsü 

Şirketimizin 16.06.2020 tarihinde 

bünyesine kattığı Etimesgut 

Kampüsü, devralınan binanda 

Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin 

sağlıklı yürütülemeyeceği 

düşünülerek Ahi Mesut Mahallesi 

sınırları içerisinde yeni bir okul 

binasına taşınmasını tamamlayarak 

Eğitim-Öğretim faaliyetlerini burada gerçekleştirmektedir. 29 Mayıs Okulları Etimesgut 

Kampüsünde İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olmak üzere toplam 423 öğrenci 

ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  

29 Mayıs Okulları Etimesgut Anaokulu  

Ankara ili Etimesgut İlçesi Topçu Mahallesi sınırları içerisinde müstakil bir anaokulu binası 

olarak eğitim öğretim faaliyetine devam eden okulumuzda 59 öğrencimiz bulunmaktadır. 

3.4. VAKIF FUARCILIK REKLAMCILIK YAYINCILIK 

TANITIM ORG. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

 Bu işletme, Vakfımızca Ramazan ayında düzenlenmesi 

geleneksel hale getirilen “Kitap ve Kültür Fuarı” ‘nı organize 

etmek ve çeşitli illerde düzenlenen kitap ve sergi faaliyetlerinin 

devamı ile yurt içi ve yurt dışında farklı konularda fuar 

organizasyonlarını tertip etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket 

sermayesinin %79,95’i Türkiye Diyanet Vakfına, %20,05’i de Komaş A.Ş.’ ne aittir. 

Pandemiden dolayı iki yıldır fuar yapılamamış olsa da  2022 yılı için planlamalar 

yapılmaktadır. 
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