


AMAÇ: Aynı bölgede görev yapan personelin haftada bir gün bir araya

gelmek suretiyle bölgede veya mahallede yapılacak olan din hizmetlerini

planlayarak problemleri ve çözüm önerilerini konuşmaları bu projede

amaçlanmaktadır.



AMAÇ: Bu proje ile İlahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerin klasik

metinleri daha rahat okuyup anlamalarını sağlamak, sıra ile rahleyi

birleştirmek amaçlanmaktadır.



AMAÇ: Din Hizmetleri alanında çeşitli kadrolarda görev yapan personelin

mesleki gelişimini sağlamak, klasik eserleri okuyup anlamalarına yardımcı

olmak bu projenin amacıdır.



AMAÇ: Kuran'ın nüzulünün 1407. Senesinde Ramazan ayı münasebetiyle Kuran'ın

okunmasına ve anlaşılmasına yönelik bir projedir. (14.437 hatim, 988 meal, 95 tefsir

okunmuş Kadir gecesinde duası yapılmıştır.)



AMAÇ: Çeşitli sebeplerle camiye gelemeyen, din hizmetinden ve din eğitiminden

faydalanamayan esnafların iş yerlerinde ziyaret edilerek kendilerine Kur’an

öğretilmesi, sorularının cevaplandırılması ve böylece kendilerine din hizmeti

sunulması bu projenin amacıdır.



AMAÇ: Özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte pek çok kişi

tarafından dini sorulara fetva verilmekte bu durum ise halkımızda kafa karışıklığına

neden olmaktadır. Bu projenin amacı fetva makamının başı olan İl Müftümüz

tarafından sahih kaynaklar referans alınarak vatandaşlarımızın dini sorularının anlaşılır

bir şekilde cevaplandırılmasıdır.



AMAÇ: Din görevlilerimizin Kur’an’ın manasına hâkim olarak

cemaati bilgilendirmeleri.



AMAÇ: İlçelerde, Müftünün başkanlığında kurulacak olan bir ekip nezaretinde mahallelerde bulunan

hastalar, şehit ve gazi aileleri, emekli diyanet personeli din görevlilerimiz tarafından ziyaret edilecek, ayrıca

taziye ekipleri oluşturulup Müftülük adına taziye ziyareti gerçekleştirilecektir.



AMAÇ: Adana İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından evli çiftlere

yönelik aileyi ilgilendiren temel değerlerimize dokunmak, eşler arasındaki sevgi ve

muhabbeti yeniden yakalayabilmek, hayata yeni bir pencereden bakabilmek

amacıyla, “Gönül Gönüle Verip El Ele Gelmek” sloganıyla evli çiftlere seminerler

verilecektir.



Adana İl Müftülüğü olarak, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile

Mücadele Şube Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak bireyin ve toplumun sağlığını,

güvenlik ve geleceğini tehdit eden her türlü bağımlılıkla ilgili topluma rehberlik,

manevi bakım/destek sağlamak ve farkındalık oluşturmak,



AMAÇ: Lohusalıkla ilgili halkımız arasında yaygın olan hurafelerin ortadan kaldırılması, Nesike

kurbanı, yeni doğan çocuğa isim konulması vb. hususlarda vatandaşlarımızı aydınlatmak amacıyla ilimiz

müftülüğü ADRB ile ilçe müftülüklerince kadın personelden oluşturulacak ekipler marifetiyle

hastanelerin yeni doğum üniteleri ile ev ziyaretleri yapılarak anneye bebeği ile birlikte sağlıklı bir ömür

ve iki cihan saadeti dileyerek lohusalık hakkında yüce dinimiz İslam’ın doğru ve sahih bilgilerinin

verilmesi hedeflenmektedir.



AMAÇ: Personelin, güncel gelişmeleri takip ederek ortaya çıkan yeni durumlar

hakkında bilgi sahibi olması, devamlı kendisini yenilemesi ve İlmi çalışmalar ile

araştırmalara teşvik edilerek belli bir konu üzerinde derinlemesine bilgi sahibi olacak

şekilde uzmanlaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır.


