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Sayr :69097877-204Konu : Aile Irqat ve Rehberlik BUrolarr

AILE ingAr ve REHBERLIK BUROLARI GENELGESI
hakkrnda dini agtdan dofiru
bilgilendirilmesi ve aile bireylelinin sosyal, ekonomik ve kiiltiirel defiigimier sonueu kargt
karqrya kaldrfir yeni sorun alanlarmda dini bilgi ve manevi destekle giiglendirilmesi amacryla
il ve i19e miifttilukleri biinyesinde kurulmugtur,2013 yrh itibanyla 81 il ve 162 ilge miiftrilti$i
brirolann kurulug agamasrll tamamlamrqtrr. Yaprlanma ve hizmet igi efiitim galtgmalannrn
yiiriitiildtifij son iki yrhn ardrndan, Bagkanhfrmrz oniimiizdeki dcjnemde bi.irolann daha
kaliteli hizmet sunmaslnl ve toplumun biittin kesimlerine ulagrp kulumsalla$masml
hedeflemektedir', Bu hedefe binaen btiro gahgmalarrrun agafirda belirtilen usul ve esaslara gdre
diizenlenmesi, miiftiiltiklerimiz tarafindan gahgma disiplininin saflanmasr ve faaliyetlerin
desteklenmesi gereklitk arz etmektedir.

Aile irgat ve Rehberlik Bi.irolan, toplumumuzun aile

Buna gore;
Bagkanh[rmrzrn aileye ulagmada en etkin htzmetbirimleri olan Aile irgat ve Rehberlik
Biirolan, bafh bulunduklarr illilge rnrifttihikleri tarafindan ihtiyag duyduklarr maddi ve
manevi unsullarla desteklenecektir.
2- Miiftiilfikler, bilrolann brogiir ve benzeri doktiman deste[i ile halkrmrza tarutlmastnt;
radyo, televizyon ve gazete gibi yerel yaym organlan aracthfr ile biiro faaliyetlelinin
duyululmasnl; ilahiyat Faki.iltelerinde ve Dini Ytiksek ihtisas Merkezlerinde biirolann
dnemi ile yaprlanma ve hizmet alanlanrun anlattlmastnr saflayacaktrr.
3- Yenilenen gorev {ammlan gerefince biirolar, bulunduklarr bolgenin sorunlartna
yonelik bilimsel ternelli sistematik gahqmalar iireten, genig kitlelere hitap eden, aktif
roller iistlenecektir, Bu dofirultuda miifttiliikler, brirolartn aileye ycinelik yeni hizrnet
modelleri geligtir"mesi, konferans dizileri, stireli efitim seminerleri ve il britiintinti
kapsayan plojeler gibi dinamik gahgma alanlan agmasl konusunda onciiliik edeeektir.
4- Biirolarda bilingli, iletiqim bilgi ve becerisi yiiksek personelin gorev almast
sa$anacak; biiro faaliyetlerinde yetersizve tlgrsiz oldufu tespit edilen, bireysel ya da
ailevi problernleri sebebiyle biirolarda hizmet sunmaktan hoqnutsuzluk duyan ve
baqansrz olan personel gorevden almacakttr.
5- Hizmetin verimlilifii ve siireklili$ agrsrndan biiro personeli sayrsl illerde 5-10,
ilgelerde 4-6 kigi ile smrrlandrnlacak; koordinator ddhil personelin nobet sistemiyle
gahgmasr saflanacaktrr. Fetva nobeti ile Aile irqat ve Rehberlik Biirosu nobeti
birbirinden ayn de[erlendirilecek, valilik onaymda ismi bulunmayan personel, biiroda
nobet tutmayacakttr.
6- Biiro faaliyetlerini aksatmadan sUrdtirecek sayrda vaiz ve uzmana sahip olmayan
il/ilgelerde efiitim durumlalr goz ciniinde bulundurulmak suretiyle Kur'an kursu
ofireticileri ve imam-hatipler de bi.iro personeli olarak gorevlendirilebilecektir.
7- Mtiftiiliikler, aile kurumunun yaplsl gerefi biirolarda erkek personel istihdamrna onem
vereceklerdir.
8- Biiro igin tahsis edilen mekArun miiftiiluk iginde ulagtmt kolay, ferah ve goriintir bir
noktada olmasr sa$anacaktrr. Miimkiin oldufiu olgiide il/ilge merkezinde halkrn yofiun
olarak kullandrfir alanlara biilo agrlacak ya da var olan biho boyle bir mekAna
taqtnacakttr.
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Miiftrilr"ikler biirolalrn fiziksel yeterlilifini mutlak surette gcizden gegirecek ve teknik
donanrmrm kontrol edecektir. Btronun, darugamn kendisini rahat hissedecefii, ikili
goniqmeye uygun nezih bir gekilde tefrig edilmesini saflayacaktr.
10- Her biiroda aileye yonelik gahgmalara kaynakhk edebilecek Bagkanhfirmrz yaymlannr
ihtiva eden bir kiitiiphane bulunmasr saflanacaktrr. Bagkanlt$rmrz tarafindan biiro
hizmetlerinde kullanrlmak izere gonderilen kitaplar demilbaqa kaydedilerek
personelinin istifadesine sunulacaktrr. Bagkanhfrmrzm ve Ttirkiye Diyanet Vakfimn
aileyle ilgili tavsiye edilen yeni yayrnlarr Mtfttililkge temin edilerek briro personelinin
kendini yenilemesine imkdn tarunacaktu.
11- Btiro koordinatcirii haftanrn en az rki gtinri btiroda gorev yapacaktrr" E[er koordinator
din hizmetleri/efitim uzmanr ise mesai saatleli igerisinde btiroda bulunaiaktrr.
12- Bulolarda yaprlacak gorevlendirmeler ve personel defiigiklikleri Ydnerge'de belirtilen
usul ve esaslara uygun olacak, koordinatcjr defiiqikliklelinde Bagkanhfirmrzla istigare
edilecek, personel gorevlendirmeleri ve ilgelerde agrlan biilolann onuylutr en geg 15
gtin i g eri s inde B agkanl rprmtza'esmi y azr rle bil dirilecektir.
13- Btirolarda Bagkanhfirmrz tarafindan dtizenlenen e[itim seminerlerine katrlmrg
personelin gdrev devamhhfir esastrr. Bilgi ve tecriibe kaybrna yol agmamak arnacryla,
gcirev yeri de[igikliklerinde soz konusu personelin yine Aile irqat ve Rehberlik
Biirosunda gorev almasr safilanacaktrr.
l4-Biiro koordinatorii, biiro personeliyle faaliyet planlamalarr ve deferlendirmelerine
iligkin haftahk toplantrlar yapacak aynaa briro gorevlileli, ilgili mtiftri yardrmcrlan ve
mriftr.iler ile periyodik toplantrlar yaparak yeni hizmet planlamalannr
gergekle gtireceklerdir.
15-Il biirosu koordinatorti, Baqkanh$rmrz ve biilo arasmdaki iletigimi sa[layacak ayr,ca
Il'e bafh ilge biirolannrn eqgtidiirniini.i ve tecrribe akrgmr temin edeCektir:. Btirolara
tahsis edilen e-posta adresleri gunhik olarak takip edilerek Baqkanh$rmrzla bi.irolann
iletigimi griglendir'ilecektir. Bagkanhfrmvlarafindan il btirolarrrun e-posta adreslerine
gonderilen mail ve dokiimanlar, koordinator tarafindan ilge biirolanna ulagtrnlacaktrr.
16-Bagkanlrgtmtz, brirolarrn performans anahzlertm ve faaliyet raporlandrrmalannr Din
Hizrnetleri Yonetim Sistemi verileri aracrhfir ile ger:geklegtirmektedir. Bu sebeple biir.o
personeli yaptrklar"r/yapacaklan faaliyetlere dair veri giriqlerini eksiksiz ve zamanrnd.a
sisteme igleyecektir.
17-Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulunun 20.1I.2012 tarihli kalarr sonucunda, 01
Eyltil 2013 tarihi itibanyla bi.irolara gelen soru ve cevaplann Din Hizmetleri Ycjnetim
s i sterni' nde yer alan karlekslele iqlenmesine yeniden bagl anacaktrr.
Bilgiler"ini ve gerefiini rica ederim.
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