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DAĞITIM YERLERİNE
 

Başkanlığımızca camilerde yürütülen din hizmetleri ile ilgili sağlıklı verilerin elde edilebilmesi ve
geleceğe dair uygulanabilir bir planlama yapılabilmesi amacıyla Din Hizmetleri Yönetim Sistemi'nde
(DİBBYS-DHYS) "Cami Odaklı Din Hizmetleri Bilgi Formu" başlıklı bilgi giriş ekranı oluşturulduğu ve söz
konusu bilgilerin her yıl güncellendiği bilinmektedir.

Bu itibarla cami odaklı din hizmetleri ile ilgili mevcut projelerin ne ölçekte hayata geçirildiğini
tespit etmek ve hazırlanacak "2022 Yılı Din Hizmetleri Raporu"nda değerlendirilmek üzere;

İlişikte bir örneği sunulan "Cami Odaklı Din Hizmetleri Bilgi Formu"nun Din Hizmetleri Yönetim
Sistemi'nde (DİBBYS-DHYS) "Cami Hizmetleri" başlığı altında yer alan bölüme cami görevlilerince
kaydedilmesi,
Formun kayıt işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği hususunun yüz yüze veya hazırlanacak videolar
marifetiyle bütün cami görevlilerine uygulamalı olarak izah edilmesi,
Bütün cami ve mescitler için ilgili formun doldurulması, herhangi bir sebeple görevlisi bulunmayan
veya münhal camilere ait bilgilerin müftülükçe görevlendirilecek bir personel marifetiyle tespit
edilerek ilgili ekrana kaydedilmesi,
İl ve ilçe müftülüklerince gerekli incelemeler yapılıp bilgilerin gerçeğe uygunluğu tespit edildikten
sonra formun sistem üzerinden onaylanması,
Bilgi girişleri ve onaylama işlemlerinin il/ilçe DHYS yöneticilerinin koordinesinde en geç
13.01.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlanması,
Mezkûr tarihten sonra hakkında form doldurulmamış ve/veya bilgi girişi yapılmamış camilerin
görevlileri ve ilgili büro personeli hakkında gerekli tahkikatın yapılması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 

 

Ek: Form (2 Sayfa)
 

Dağıtım:

81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)
 

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanlığı

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-75718882-249-3064694 08.11.2022
Konu : Cami Odaklı Din Hizmetleri Bilgi Formu

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara
0 312 295 73 33
0 312 284 55 25

Bilgi için:Bünyamin ÖNDER
Veri Hazırlama ve Kontrol

İşletmeni
Telefon No:(312) 295 73 65

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 3FB19B9A-8EB6-43BB-AB66-D9DE9F52EFAC Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/................................. .... ....... ................ .. ............... .... ...... .................. ......... .................................


