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11 M iiftU Y ardimcisi 

Hayirh Ramazanlar, 

15- Camilere asilan rnahyalarda ramazan ternasmm "Gelin Gonuller Yapahm. Bu . 
Ramazan ve Her Zaman" olmasi saglanmahdir. 

16- Suriyeli ve multecilere yapilacak yardimlara agirlik verelim. 
17- Kendi gorevlilerimizi ihmal etmeyelim. Magdur olan ve zor durumda olan 

gorevlilerimize yardimci olahm, 
18- Gencleri camilere baglayahm. Onlarla ilgili programlar uygularnaya koyalim. 
19~ Web sayfasirn takip edelim. . 
20- Kutlu Degum Haftasi, Camiler Haftasi ve Ramazanda hazirlanan CD'leri uygun 

yerlerde gosterelim, ' 
21- Baskanhgirmzdan gonderilen afis, billboardlar 'muhakkak camilere asilrnah ve 

vatandaslanrmzin gormesi saglanmahdir. 
22- 2860 sayih Yardim Toplarna Kanunu geregince, yardim toplarna hususlanna dikkat 

edilmelidir, 

02'06/2016 Persernbe gilnU 2016 yih rarnazan ayi faaliyetlerini gorusmek uzere diyanet isleri 
baskam Prof. Dr. Mehmet GORMEZ'm baskanhgmdaki toplanti neticesinde, baskanimizm 
ilce muftulerimize, vaizlere ve din g~revlilerine tavsiyeleri asagiya cikanlmtsnr. 

Diyanet Isleri Baskarurruz butun gorevlilere selarn ettikten 'sonra su hususlara onem verilmesi 
istenmektedir. 

1- Ramazan aymm baskanligmuzca belirlenen temasi her platformda islenerek, Ramazan 
aymm onem, paylasrna ve kardeslik ilkelerinin islenmesi istenmistir. 

2- Gonuller arasi sorunlan gidermeliyiz. Bu nedenle basta din gorevlileri arasi sorunlan 
ortadan kaldirahrn. 

3- Gonul Yapma Heyeti- Bans Heyetleri kurahrn, , 
4- Anne baba, kardes, yashlar, sevgi evleri, yetimler, sehit aileleri, rnulteciler arasinda 

gonuller yapahm. 
5- STK ve belediyelerle ramazan temasi cercevesinde toplantilar yapahm. 
6- Gonderilen afis, bilboard ve ilanlan sehrimizin her yerine asahm. 
7- Kutlu Degum, Camiler Haftasi temalannda islenenkonulan devam ettirilmeli, o hafta 

ile sirurh kalmamahdir, 
8- Caniler sadece namaz kilma yerleri olmamah. Camiler bir rnuessese haJine getirilmeli, 

faaliyetler yaprlmahdir, 
9- Baskanhkca gonderilen genelgeler ve talimatlar ' uygularuruyor. Bu talimatlar ve 

genelgeler uygulanmahdir, . 
10- Camiler genelgesi muhakkak uygulanmahdir, Camiler ~91k olmah, aksam namazlan 

kildm lmal idir. 
11- Camiler temiz olmali, sadelik hakim olmah, firma reklamlan iceren f evhalar 

olmamahdir. 
12· Y ol kenarlanndaki mescitler kontrol edilmeli, temizlikleri saglanmah, lokantalardaki 

mescitler kontrol edilmelidir. 
' 13- Sanklardaki naylonlar cikanlmah, "sunnet cocugunu" andiran s-USlU cilbbeler 

yaptinlmamah, ciibbeler temiz ve iltillti olrnahdir. 
- l-t-Teravih namazlan iki rekat olarak. "mutlaka" kildmlmahdir, 
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