
T.C 
BAŞBAKANLIK 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü 

332 

Tarih : TEMMOZrJÛÛ^ 
âazeter/ Dergi: J^..JOB.İ/ÂMJ^. 

Sayfa/Sofa» : ....S.S~J 
Konu Kodu : 

Diyanet İşleri Başkanlığı, inanç ve 
ibadet konusundaki bilgi ihtiyaçlarını 
Internet üzerinden de karşılamaya 
başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teknolojik ve İdari Gelişmeleri Takip 
Komisyonu Başkanı Dr. Ömer 
Menekşe, Kurumun, hacı adaylarına 
yönelik yeni projeler geliştirme 
aşamasında olduğunu söyledi. 

İnanç bilgileri e-ortamda 
Ayhan Sevgi 

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların inanç ve ibadet konusundaki bil
gi ihtiyaçlarını Internet ortamına taşıdı. Kurum, bu doğrultuda oluşturdu
ğu web sayfalarını farklı dillere de çevirerek, Almanca, İngilizce veya 
Arapça konuşan kişilere de bilgi hizmeti sunmayı planlıyor. Web kütüp
hanesinde yer alan Türkçe eserlerin kapsamını daha da genişleten Diya
net İşleri Başkanlığı, ayrıca diğer Türk lehçelerindeki ve Rusça eserleri de 
bu sisteme yükleme çalışmalarını yürütüyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Teknolojik ve İdari Gelişmeleri Takip Komisyo
nu Başkanı Dr. Ömer Menekşe, bu bilgilerin yüklenmesinin kısa bir za
man içinde gerçekleşmiş olacağını kaydetti. Dr. Ömer Menekşe, bu konu
da şu bilgileri verdi: 

"Halkın dini bilgi ihtiyacını karşılamak, Diyanet işleri Başkanlığı'nın temel 
görevlerinden bir tanesi. Bu bilgi sunumunu en kolay ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirme yani elektronik ortama aktarma konusunda çalışmaları
mız devam ediyor. Vatandaşlar artık Türkçe Kuran mealini kolayca Inter-
net'ten indirebilecek. Arapça metinler de, halkın evinde okuduğu musaf-
lara uygun bir şekilde son şekli verilip yüklenecek. Çünkü bu tip durum
lardan bazen Arapça karakterler konusunda sorunlar çıkabiliyor ama biz 
bu konuda özel bir program hazırlama çalışmalarını son aşamaya getir
dik. Musaflar inceleme Kurulu incelemeyi bitirdikten sonra yüklemeyi ya
pacağız ve Türkçe meal için download imkanı tanıyacağız. 

Din İşleri Yüksek Kurulu'na; gerek inanç, gerekse ibadet ile alakalı sıkça 
sorulan soruların yanıtları, vatandaşa Internet ortamında sunulacak. Ge
nelde insanlar bize mektup ya da faks yoluyla bu soruları iletiyorlardı. 
Daha sonra biz "Alo Fetva" hattını uygulamaya geçirdik ve bu soruların 
bir kısmı telefon üzerinden bize gelmeye başladı. Şimdi biz uygulamayı 
Internet ortamına taşıyoruz. Halk gerekli bilgilere Internet üzerinden de 
ulaşmış olacak. 

Alo Fetva hattı üzerinden kuruma günde ortalama 150-200 soru, elektro
nik posta ile ise 250-300 soru gelebiliyor. Gelen soruların artık büyük bir 
kısmı elektronik ortam üzerine kaymaya başladı. Bazı kişiler, Internet üze
rinden soru gönderip cevabının ise, verdiği başka bir adresine gönderil
mesini istiyor. Buradan da; bu kişilerin başka bir yerden elektronik posta 
gönderdiğini anlıyoruz." 

Diyanet işleri Başkanlığı, Kuran ile birlikte hadisleri de Internet ortamına 
taşımaya hazırlanıyor. Kurumun web sayfalarında aylık konular halinde 
farklı farklı dosyalar da yer alacak. Ayrıca sadece çocuklann girebileceği 
ve içinde çocuklara yönelik bilgi ve görsel malzemelerin yer aldığı farklı 
bir tasarım da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gündeminde yer alıyor. Za
man zaman web sayfalan üzerinden anketler yaptıklarını ve çıkan sonuç
lar doğrultusunda farklı hizmetler üretebildiklerini belirten Dr. Ömer Me
nekşe, °Web sayfalarımızda ayrıca bazı hutbelerin görüntülü kayıtları da 
yer alıyor. İsteyen kullanıcılar bu hutbeleri takip edebiliyorlar" dedi. 

Hacı adaylarına Internet kolaylığı 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu sistemi geliştirmeye yönelik farklı hedef
leri de bulunuyor. Bu hedeflerden bir tanesi de hacı adaylarına yönelik 
yeni hizmetlerin geliştirilmesi. Dr. Menekşe, bu konuda şu bilgileri verdi: 
"Komisyon tarafından aldığımız bir karar ile hacı adaylarına yönelik pro
jeler de geliştireceğiz. Özellikle Hac ön kayıtları Internet ortamında da ya
pılabilecek. Adaylar asil ve yedek bazında sonuçları sistemde görebile
cek. Kesin sonuçları aldıktan sonra da hangi tarihte, hangi kafile veya 
uçakla gideceği gibi bilgileri yine web ortamından öğrenebilecek. 
Hac görevinden önce kurumumuz tarafından birtakım tanıtım seminerle
ri gerçekleştiriliyor. Bu seminere katılamayan hacı adayları gerekli tüm 
bilgileri yine web üzerinden alabilecek. Bu uygulamanın önümüzdeki 
Hac sezonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor." 


