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YILLIK EYLEM PLANI 

(2018 YILI) 

GİRESUN İL MÜFTÜLÜĞÜ 

DİN HİZMETLERİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER 
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PLANLANAN EYLEM AÇIKLAMA 
BAŞLAMA 

TARİHİ 

BİTİŞ 

TARİHİ 

1 H-3.2 “ EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ” 

   

1- Üniversitede eğitim gören Öğrencilerimize ev sıcaklığında 

eğitim ortamı sağlamak. 

2- Sivil Toplum Örgütleriyle işbirliği yapmak (İlahiyat Vakfı 

,İlim Yayma Cemiyeti, Tügva, İslami İlimler, Türkiye Diya-

net Vakfı vs. gibi) 

3- Üniversite gençlerine dini-manevi ve maddi  destek sağ-

lanacak. 

4- Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre  Değerler eğitimi, 

evlilik, Ahlaki ilkeler ve Aile olmak gibi konularda  soh-

betler yapılacak. 

5- Bu plan ;    Vaizlerimiz Zeynep ÖZDEMİR, Gülay AYAR,  

Fatma ALBAYRAK Şula AKIN   ve KKÖ Güler AYDINOĞLU 

tarafından   verilecektir. 

      6.  Bu plan Yüksekokulu bulunan bütün ilçelerde de uygulana    

           cak olup İlçe Müftüsünün görevlendireceği görevliler yürü   

           tecektir. 

7. Eğitim-Öğretim dönemi sonunda eylem planına son verile    

     cektir. 
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2 3-1 

 

 

“ GENÇLERİMİZ CAMİDE” 

1-İl Müftülüğü tarafından Merkez ve köylerden 10, İlçelerde ise merkez 

ve köy karışık 4 pilot camide bu çalışmalar yapılacaktır. 

2.Pilot camiler 15 Ocak-15 Şubat 2018  tarihlerinde tespit edilecek. 

3-Projenin uygulanacağı cami görevlileri en az 5 genci cami kulübü fahri 

üyesi yapacak. Bu gençlerle her hafta buluşma ve tanışma kahvaltısı düzen-

leyecekler. Başka gençleri kahvaltıya davet edecekler. Ayrıca bu toplan-

tıda gençlerle kısa kısa dini bilgileri içeren dersler yapılacaktır. Çeşitli 

spor etkinlikleri (futbol, batminton, judo ve karate vs.) programlanacak. 

15 gün arayla halı sahada futbol karşılaşması planlanacak. 

4-Nisan 2018  ayı sonunda tespit edilecek bir yerde İllerde İl Müftüsü 

ilçelerde ise ilçe müftüsünün katılacağı kahvaltıda tanışma ve kaynaş-

ma toplantısı yapılacak ilde en az 150, ilçelerde ise 50 gencin toplantıya 

katılması sağlanacak. (sabah namazı buluşması, kahvaltı müftülük ye-

mekhanesinde hazırlanacak) 3 ay sonra Haziran 2018 ayı son haftasında 

bir toplantı daha düzenlenerek hazırlanan rapor doğrultusunda bu çalış-

manın diğer camilerde yapılması sağlanacaktır. 

5-Pİlot camilerde dernek veya kulüp kurularak gençler de üye yapılacak-

tır. 

 6-Bu proje için  İl’de  Şef   Ömer YILMAZ, İ.H Naci UZUN ve 

VHKİ  Kemal ENGİN, ilçelerde ise Müftülüğün belirleyeceği kişiler 

görevlendirilecektir 

7.Yapılacak kahvaltı ve diğer harcamalar TDV Şubelerince karşılana-

caktır. 

01.01.2018 31.12.2018 

3 2-1 “ KAMPÜS OFİS “ 

1-Giresun Üniversitesinde Aile ve Dini Rehberlik Bürosuna Kam-

püsünde açılan Dini Rehberliğe bağlı  “KAMPÜS OFİS” te genç-

lerle bir araya gelmeye devam edilecektir.  .. 

2-Büro’da  Kur’an Kursu Öğreticileri Adil ŞAHİN ve Bayram 

KİBAR  her gün nöbet tutacaklardır.  

3-Her ayın son Perşembe günleri  KİTAP-KAFE köşesinde 15.30 

– 17.00 saatleri arasında farklı konuklarla atölye çalışması yapıla-

caktır.  

4-Atölye çalışmları 15-20 kişilik önceden belirtilen küçük gruplar-

la yapılacaktır. . 

 6-Bu plan ADRB personellerinin sorumluluğunda yapılacaktır. 

01.01.2018 31.12.2018 
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“ANNE COÇUK ELELE “  

 

  

1.Bu plan 4-6 yaş velilerine uygulanacaktır. 

2.MahrEmiyet eğitimi, sabır eğitimi, sevgi, şevkat, aile olmanın 

sorumlulukları, çocuk eğitimi konularında velilere manevi rehber-

lik yapılacaktır. 

3.Eğitimlerin zamanı planlanması ADRB vaizi Şula AKIN tara-

fından organize edilerek  Aile Bürosu personellerince uygulana-

caktır. 

4.Eğitimler mayıs ayı sonunda bitirilecektir. 

5.4-6 YAŞ Kur’an Kursu olan ilçelerde de uygulanacaktır. 

01.01.2018 30.05.2018 

5  
“CEVAPSIZ SORU KALMASIN” 

  

1-Batlama bölgesinden  2,  Teyyaredüzü bölgesinden 2, Kayabaşı 

bölgesinden 2, Seka-Aksu  bölgesinden 2 ve  Duroğlu bölgesinden 

1  pİlot camiler  o bölgenin imam-hatipleri  tarafından tesbit edile-

cek. 

2-Özellikle toplantı yapılmaya müsait oLAN   camilere   aileler 

davet edilecektir. (Toplantı organizesi Cami  görevlileri  tarafından 

yapılacaktır.) 

3- Bir araya gelen ailelere sıcak ve samimi bir ortamda aileyi ilgi-

lendiren konular hakkında eğitim verilecektir. 

4- Toplantı sonunda özel sorular varsa yanıtlanması için  20 daki-

ka zaman ayrılarak  bayanlara bayan görevliler, erkeklere ise erkek 

vaizler tarafından cevap verilecektir. 

5-Örnek çiftler tesbit edilerek tecrübelerinden faydalanılacaktır. 

6. Programlar her ayın ilk pazartesi akşamı yatsı namazından sonra 

düzenlenecektir. 

7-Toplantıya katılanlara kitap hediye edilecek ve imkanlar ölçü-

sünde ikramlar yapılacaktır. 

8-Din Hizmetleri  tarafından hazırlanacak olan program ADRB 

tarafından takip edilecektir. 

9-Bu eylem İlçelerde Müftülüklerin belirleyeceği camiler de uygu-

lanacaktır. (Cami sayısını İlçe Müftüleri belirleyecektir) 

01.01.2018 31.12.2018 

 

 

 

  
1.-Cami ve K. Kursu görevlileri çalışmanın içinde olacaktır.                                                                   

2-İmam-Hatip Lisesi veya İmam Hatip okulunda okuyan öğrenci-
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H3-1 

 

 

“YANINIZDAYIZ” 

 

lerden maddi desteğe ihtiyacı olan (giyecek, yiyecek, kırtasiye ev 

kirası vs.)öğrencilere müftülüğümüz imkanları ve cemaatten de 

destek alarak maddi olarak destek sağlamak.                                                                                                                             

3-İmam-Hatip öğrencilerine K.Kerim, Arapça ve İlmihal Dersleri 

yapılarak öğrencileri bu alanda yetiştirmek ve geliştirmek.                                                                                                                                                              

4-Öğrencilerle müftülük arasındaki ilişkileri kuvvetlendirerek ken-

dine destek olan kişiler olduğunu hissettirmek, kendilerine güven 

duygusunu sağlamak için cami görevlileri ile çalışma yapmak.    

  5-Bu proje kapsamında eğitim desteği verilecek öğrenciler tespit 

edilecek ders saatleri dışında Müftülük binası veya uygun olan 

camilerde dersler verilerek eğitimlerine katkı sağlanacak.                                                                                                                          

6-Maddi desteğe ihtiyacı olanlara ayda bir veya muhtelif zaman-

larda cemaat destekli yardım yapılarak ihtiyaçlarının giderilmesi 

sağlanacak. 

7-İlde Müftü Yardımcısı İbrahim MEMİŞ  İlçelerde ise  İlçe Müftü-

sünün denetiminde yapılacaktır. 

 

 

 

 

01.01.2018 

 

 

 

31.12.2018 
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H- 4.1 

 

 

 

“DERDİNİZ    DERDİMİZ      

OLSUN” 

 

1. İl Müftülüğünde Din hizmetleri kısmında bir sekretArya   kurula-

caktır 

2. Her görevlimiz görev mahallinde (Dini ve Sosyal Desteğe Muh-

taç) vatandaş bilgi formu ile ilgili çalışma yapacaktır. 

3. Görevlilerimiz yaptığı çalışmaya 15 gün içerisinde Müftülükteki 

kurulan birim ile paylaşacaktır. 

4. Müftülükteki kurulan birim takip eden 15 gün içerisinde yerinde 

tespit yaparak, değerlendirmeyi  ilgili resmi kurumla koordineli 

şekilde sonuçlandıracaktır. 

5. Müftülükteki birim, yapılan çalışmaların işleyişini takip için ça-

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2018 



5 

 

lışma yapan görevliler ile ayda bir toplantı yapıp toplantının so-

nucu rapor haline getirecek ve dosyalanacaktır. 

6. Finansmanı  mahalli  imkânlarla  karşılanacak. 

6- Bu  eylem planı Müftü Yardımcısı Yusuf GENÇ yönetiminde Şube 

Müdürleri Ali KILIÇASLAN, Ahmet AŞAR  ve Uzman vaiz Gülay 

AYAR ve Din Hiz. Kısmında görevli  Ufuk PINAR tarafından yürü-

tülecektir  İlçelerde de aynı uygulamanın çalışması ilçe müftü-

sünün denetiminde yapılavaktır. 

8 
H- 3.1 

 

 

 

 “HADİSLERİ IŞIĞINDA ” 
   

 

  

1-Kadim ilim geleneğimizde var olan ‘hadis hatimleri’nin cami ve 

Kur’an kurslarımızda yeniden ihya edilmesi düşüncesiyle; 
2-Hadislerle  İslam eseri temin edilerek tüm cami ve Kur’an kurs-

larında bulundurulacaktır. 
3-Bu proje cemaati çok olan, illerde il müftülüğünün belirleyeceği 

camilerde, Kur’an Kurslarında ve KYK’larda, vaizler veya vaaz ve 

irşad becerisi olan din görevlilerince uygulanacaktır. 
4-İlçelerde merkez camilerinde, ve KYK olan ilçelerde ilçe müftü-

leri ve vaizleri tarafından kendilerinin belirleyeceği gün ve saatte 

Başkanlığımızın “Hadislerle İslam” eseri ekseninde cami cemaati-

nin katılımıyla hadis okumaları yapılacaktır. 
5-Kur’an Kursu öğreticileri ders saatleri içerisinde Hadislerle İs-

lam eserini takip ederek her gün bir hadisi öne çıkararak Peygam-

berimizle ilgili ve hadislerine dair bir farkındalık oluşturulması 

temin edilecektir. 
6-Cami eksenli yapılan hadis sohbetlerine bayan katılımının sağ-

laması için camilerde program duyurulacak, imkânlar dâhilinde 

broşür ve afiş hazırlanacaktır. 
7-Özellikle kış aylarında birbirine yakın camilerde din görevlileri 

meslek heyecanını artırmak ve bilgilerini taze tutmak amacıyla bu 

proje kapsamında bir araya geleceklerdir. 

8.Proje ilde Vaizler ilçeler ilçelerde Müftünün görevlendireceği 

kişiler tarafından takip edilecektir. 
 

 

 

 

01.01.2018 

 

 

 

31.12.2018 
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9 H-5.4 
 

“KAVRAMDAN MANAYA 

YOLCULUK” 

1.Anlam kaymasına uğrayan kavramları gerçek manasına çekmek. 

2.İslam ansiklopedisi ve hadislerle islam gibi iki önemli eserden 

faydalanmak. 

3.Bir ay önceden kavramlar personele duyurulucak. Bütün perso-

nel kavramları çalışacak. Kura yöntemi ile belirlenen personel 

sunumu yaptıktan sonra SUNUM istişare edilecek. 

4.İstişare edilen kavramlar; bayan ve erkek din görevlileri tarafın-

dan vaaz ve sohbetlerde öncelikli olarak anlatılacak. 

5.Bu eylem planı her ay alık toplantıda bir kavramın işlenmesiyle 

sene boyu devam edecek..  

6.Bu plan il ve ilçe müftülüklerince uygulanacak. 

7..Bu eylem planı din hizmetleri tarafından yürütülecektir. 

Tespit edilen kavramlar: 

 

Ocak – Nefs                  Temmuz – İffet, Haya 

Şubat – Şirk                   Ağustos – İlim 

Mart – Takva                 Eylül – Hak 

Nisan – Adalet               Ekim – İhsan 

Mayıs – Şefaat               Kasım – Tarikat 

Haziran – Sadaka          Aralık - Merhamet 

 

01.01.2018 31.12.2018 

10 H3.2 
“TAZİYELERİMİZ İRŞADA 

VESİLE OLSUN” 

1-Müftülüklerde taziye ekipleri oluşturulacaktır. 

2- İl Müftüsü veya Müftü Yardımcısının başkanlığında biri bayan 

görevlilerden ve biri de erkek görevlilerden olmak üzere iki ekip 

oluşturulacak.  

3-Bir veri hazırlama memuru da sekretarya görevi yapacaktır 

4-Uygun bir vakitte müftülük taziye ekibi ziyarette bulunup prog-

ramını icra edecektir.  Aynı Programın ilçelerde de uygulanacaktır.  

 01.01.2018 31.12.2018  
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11 H- 4.1 “AİLE KURUMU” 

1-Kuran Kursu Öğreticilerimiz ve İmam Hatiplerimiz ma-
hallesindeki kız isteme merasimlerinde mutlaka bulun-
malı ,düğüne kadar yapılması gereken dini konular hak-
kında bilgi verilmelidir 
2-Hısım olacak ailelere evliliği kolaylaştırıcı konular anla-

tılmalıdır. 

3-Düğünlerde görevlilerimiz bir abi ,abla veya danışman 
rolü 
üstlenmelidir. Nişanlarda  kurdeleler Hocalarımız tara-

fından kesilmelidir. Hocalarımız nişanda, gelin babasının 

evinden çıkarken ve eşinin evine girerken çeşitli dualar 

yapma geleneği oluşturlulmalıdır. 

4-Nişanlılık döneminde dini nikah kıyılmamalıdır. 

5-Nikah yetkisi müftülüklerimize verildiği için, düğünden 

önce İl ve ilçe müftülüklerinde  hazırlanan bir yerde   ge-

lin  ve damadın  akrabalarının  çoğunun katılımıyla özel 

bir törenle nikah yapılıp dua edilmeli ve  Evlilik cüzdanı 

geline verilmelidir. Bu merasimde evli çiftlere Müftülü-

ğümüz adına Mealli Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin Ha-

yatı ve İslam İlmihali kitaplarından biri  hediye edilmeli-

dir. 

 6-Mihr konusu nikah programında anlatılmalıdır. 

7-Düğünlerde   evlilik konusunda kısa sohbet, dini musiki 

dinletisi yapılmalı veya  kadın erkek karışık değil de ayrı 

01.01.2018 31.12.2018 
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ayrı mekanlarda örfe ve şeri sınırlar içinde eğlenilmesine 

tavsiye edilmelidir.  

8-Düğünden yaklaşık on gün sonra evli çiftlere hayırlı 

olsun ziyareti yapılmalıdır.  

9-Yeni evli çiftlerin maddi durumları iyiyse bir iki yıl için-

de umreye gitmesi teşvik edilmelidir. 

10-İmam Hatip ve Kuran Kursu öğreticilerimiz bulunduk-
ları  görev yerlerinde ailevi problem yaşayan aileleri tes-
bit edip 
konusunda uyarılmalıdır.  

13-Görev yerlerinde yeni doğan çocukların kulağına ezan 

, kamet okuma ve isim verme işini Din Görevlilerimiz 

özel bir törenle yapmalıdırlar. 

14- Düğünlerde velime (düğün yemeği verme ) sünneti 

anlatılmalıdır.  

15- Bu projenin takibi İl Müftü Yrd. İbrahim MEMİŞ /İlçe 

Müftüsü başkanlığında ve icrası da Vaiz,Vaize, İmam Ha-

tip ve Kuran Kursu Öğreticileri tarafından yapılacaktır.   
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12 H- 4.1 “ŞAHİT VE GAZİLERİMİZE VEFA” 

1. Her müftülük kendi hizmet alanında bulunan şehit aileleri-

ni, gazilerimizden vefat etmiş olanların ailelerini müftülük-

lerce eda ve sedası güzel olan görevlilerden oluşturulan bir 

ekiple şehidimizin/gazimizin vefat yıl dönümlerinde ziya-

ret edecektir. Aynı zamanda şehidimizin/gazimizin evinde 

bir kısa Kur’an ziyafeti tertip edilecektir. İmkânlar ölçü-

sünde program sonunda katılanlara ikramda bulunulacaktır. 
2. Varsa şehidimizin/gazimizin çocuklarına hediye sadedin-

den yaşları  yaşları önceden tespit edilerek oyuncak vs. 

takdim edilecektir.  Bu vesile ile gidilen her eve Başkanlı-

ğımız yayınlarından başta Kur’an-ı Kerim vs. yayınlardan 

hediye edilecektir. 
3. İl ve ilçe Müftülüğünce yapılan ziyaretler yıl sonunda rapor 

haline getirilecektir. 
  

01.01.2018 31.12.2018 

13 H- 4.2 
“DUA ALMAYA    GELDİK” 

1 Müftülük Öğrenci evlerinde kalan üniversite öğrencilerimizle 

Giresun Bakım-Rehabilitasyon ve Huzur evlerinde kalan yaşlılar 

ziyaret edilecek. 

2. Gönüllü öğrenciler yaşlılarla eşleştirilecek, her öğrencinin bir 

babaannesi - dedesi olacak Genellikle mübarek gün ve gecelerle 

özel günlerde programlar yapılacaktır. 

3. Bu planla huzur evlerinde kalan kimsesiz yaşlıların torun özle-

mini gidermek, yalnızlık hislerine ortak olmak gençler açısından 

da  aile büyüğü olan yaşlıların tecrübelerinden  faydalanmak  ve  

insana saygıyı öğrenmelerini sağlamak. 

4- Bu eylem planı Vaiz Şula AKIN tarafından organize ve takip 

edilecektir.  . 

01.01.2018 31.12.2018 
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TARİHİ 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

H- 2.1 

 

 

 

“YAZ KUR’AN KURSUNDA ÖĞREN-

DİKLERİMİZİ  UNUTMAYALIM” 

  

1-Yaz kurslarında eğitim gören çocukların öğrendiklerini unutma-

maları ve daha ileri seviyelere ulaşmaları için yıl içinde uygun görü-

len bir zaman diliminde hafta sonu kursları açmak.  

2-Mülki İdare Amirine plan  sunulacaktır. 

3-Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Okul İdareleri 

ile eylem planı görüşülerek, onların yapılacak olan çalışmalara des-

tek olmaları istenecek.  

4-Okul sınıfları ziyaret edilerek katılacak olan öğrencilerin sayıları 

ve adresleri tespit edilecek. 

5-Hafta sonu öğrencilerin kurs verilecek yere taşınması için ihtiyaç 

duyulursa servisçilerle konuşulacak servis sayısı ve ücreti konuşu-

lacak. 

6-Servis ücretleri ve yemek giderleri için dernekler ve sivil toplum 

kuruluşları ile görüşülecek. 

7-Eylemin yürütülmesini görevlendirilecek olan Din Görevlileri 

yapacaktır. 

8-Eylem İl ve ilçe müftülüklerince uygulanacak,  kontrolünü ve 

denetlemesini İlde Müftü Yardımcısı Murat MUTLU İlçelerde ilçe 

Müftüsü Yapacaktır. 

01.01.2018 31.12.2018 
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H- 3.1 
“KARAKTER İNŞAASI” 

 

1- Hedef kitlemiz 4-6 Yaş Kur’an Kurslarımızdaki çocukları-

mızdır. 

2- Proje Giresun Merkez, Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanak-

çı, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Pira-

ziz, Şebinkarahisar ilçelerinde uygulanacaktır. 

3- Projenin iki aşaması bulunmaktadır. Birincisi bulunulan 

yerleşimdeki tarihi veya büyük camileri ziyaret edilecek  ve  

İkinci olarak ise müftülükler ziyaret edilecektir. 

4 Çalışmayı Giresun merkezde İl Müftü Yardımcısı Murat 

Mutlu’nun gözetiminde Eğitim Uzmanı Halil Yavaş takip 

edecektir. İlçelerde ise İlçe Müftüsü gözetiminde onun be-

lirleyeceği bir personel takip edecektir. 

5 Her müftülük ziyaret edilecek camiyi kendisi belirleyecek-

tir. Bu çerçevede Giresun merkezde Hacı Miktat Camisi, 

Kale camisi, Kapu camisi, Çınarlar camisi, Soğuksu Cami-

si, Şeyh Keramettin Camisi ve Bulancak Sarayburnu camisi 

ziyaret edilecek 

6 Ziyarete katılacak olan çocuklardan ziyaret için velilerin 

yazılı izni alınacaktır. 

7 Ziyaretlerde ulaşım için merkezde kurslarımızın çalışmakta 

oldukları yetkili servislerden faydalanılacaktır. İlçelerde ise 

İlçe Müftülüğünün anlaştığı bir okul servisi kullanılacaktı. 

8 Ulaşım ve ziyaret sırasında kursun bütün personeli, gerekli 

tedbirleri almak için tam kadro hazır bulunacaktır. 

9 Projenin finansmanı için yerel kaynaklardan istifade edile-

cektir. 

10 Cami ziyaretleri, cami görevlilerinin hazır bulunacağı öğlen 

01.01.2018 31,12,2018 
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namazı saatinde yapacaklardır. Çocuklar bayanların namaz 

kıldıkları yerde cemaate iştirak edip akabinde cemaate şe-

ker ve gülsuyu ikram edecekler. 

11 Devamında cami görevlisi sarık ve cübbesini çıkarmadan 

çocuklara camiyi gezdirecek. Son olarak da çocuklara çiko-

lata ikram edecek. 

12 Son olarak gerekli tedbirler alındıktan sonra çocukların ca-

mide 15 dakika kadar koşup oynamaları için izin verilecek 

ve ziyaret sonlandırılanacak. 

13 Müftülük ziyaretlerinde ise çocuklar önce İl Müftüsünü ve-

ya vekilini ziyaret edecekler ve çok kısa bir şekilde onun 

görevi anlatılacak. Bu ziyaret sırasında çocuklara ikramda 

bulunulacak. 

14 Akabinde çocuklar dairedeki diğer personelleri ziyaret ede-

cek ve program sona erecek. 

15 Ziyaretler peşpeşe yapılmayacak ve en az bir ay aralıklarla 

tatbik edilecektir. 

16 İkramların finansmanı TDV şubelerince yapılacaktır. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

H1-2 

 

 

 

 

“Maddi ve Manevi Eğitim Desteği 

Projesi” 

1-İl ve ilçelerde uygulanacaktır. Cami ve K.Kursu görevlileri ça-

lışmanın içinde olacaktır. 

2-İmam-Hatip Lisesi veya İmam Hatip okulunda okuyan öğrenci-

lerden maddi desteğe ihtiyacı olan (giyecek, yiyecek, kırtasiye ev 

kirası vs.)öğrencilere müftülüğümüz imkanları ve cemaatten de 

destek alarak maddi olarak destek sağlamak. 

3-İ.Hatip öğrencilerine K.Kerim, Arapça ve İlmihal  

Dersleri yapılarak öğrencileri bu alanda yetiştirmek ve geliştirmek. 

4-Öğrencilerle müftülük arasındaki ilişkileri kuvvetlendirerek ken-
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dine destek olan kişiler olduğunu hissettirmek, kendilerine güven 

duygusunu sağlamak için cami görevlileri ile çalışma yapmak. 

5-Bu proje kapsamında eğitim desteği verilecek öğrenciler tespit 

edilecek ders saatleri dışında Müftülük binası veya uygun olan ca-

milerde dersler verilerek eğitimlerine katkı sağlanacak.   

6-Maddi desteğe ihtiyacı olanlara ayda bir veya muhtelif zaman-

larda cemaat destekli yardım yapılarak ihtiyaçlarının giderilmesi 

sağlanacak. 

7- İl’de Müf. Yrd. Murat MUTLU ilçelerde ise Müftülerin deneti-

minde yapılacaktır. 

 

 4 

 

 

 

 

H2.1 

     “ELİMİZ HER YERDE” 

1-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılacaktır.                                                   

2-Proje uygulaması vaizlerimiz tarafından gerçekleştirilecektir.  

3-Aile bürolarımız etkin rol üslenecektir. 

4- Konuk evlerinde bu eğitim Perşembe günü, İl Vaizeleri Gülay 

AYAR ve Zeynep ÖZDEMİR tarafından verilecek. 

5- Sevgi Evlerinde, alınacak görevlendirme onayı ile Vaizler Hasan 

SAĞLAM ve  Ahmet  TÜRKMEN, Şube Md. Bilal CANAN, 

KKÖ   Emine YURT, KKÖ Birgül PAHLİVAN ve    KKÖ Zeynep 

ÇAKIR   tarafından  dersler verilecek. 

6-Bu Projenin sekreteryası Din Hizmetleri Şefi Ömer YILMAZ 

tarafından yürütülecektir.  

 01.01.2018  31.12.2018 

5 H2.1 

 

 

“ENGELLER EĞİTİME ENGEL 

DEĞİLDİR” 

 

 

1-Bu proje İl ve ilçe Müftülüklerinde uygulanacaktır. 

2-Müftülüğümüzce İmam hatipler ve K. Kursu öğreticileri vasıta-

sıyla Müftülüğümüzce düzenlenen kurslara katılamayan ya da katı-

lamayacak kadar mani özrü bulunan engelliler tespit edilecektir. 

3-Giresun Engelliler Derneği ile görüşülüp protokol yapılacaktır. 

4-Dernek bünyesinde bulunan tüm engelli kardeşlerimize bağlı 

bulundukları dernekte dini bilgilerin yanında Kuran Okumaya yö-

nelik kus açılacaktır. 

5-Engellilere Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ’ün kitabı hediye edile-

cektir. 

6-Müftü Yrd. İbrahim MEMİŞ, İlçelerde Müftülerin sorumlulu-

ğunda yapılacaktır. 

01.01.2017 31.12.2017 
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YAYIN HİZMETLERİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER 
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PLANLANAN EYLEM AÇIKLAMA 
BAŞLAMA 

TARİHİ 

BİTİŞ 

TARİHİ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

H5.2 “ÇAĞI  YAKALAYALIM” 

1-2018 yılının hazırlığını yapmak üzere 2017 yılı Diyanet Dergisi aboneliği tespit 

edilecektir.   

2-Bütün personelin abone olması sağlanacaktır. 

3-Cami görevlileri tarafından aylık diyanet dergilerinden ilgi çekecek bölümler 

seçilerek cemaate okunacak derginin tanıtımı yapılacaktır. 

4-2018 yılı Ocak Ayından itibaren her ayın Diyanet dergisi, görevli tarafından  

okunduktan  sonra camide muhafaza edilerek bir dosyada arşiv olarak  kalacaktır 

5-Cami ve Kur’an Kursu denetimlerinde  Diyanet dergisi dosyası sorulacaktır. 

5-3 ayda bir çıkan Diyanet İlmi Dergisinin aboneliği artırılacaktır. 

6-Diyanet Dergileri halkın oturup dinlendiği çay ocaklarında, STK ların bekleme 

odalarında düzenli olarak bulundurulacaktır. 

5-Cami denetimlerinde murakıplar tarafından kontrol edilecektir. 

4-Bu proje ilde İdari ve Mali İşlerden Sorumlu VHKİ Kemal ENGİN  ilçelerde 

sorumlu memurlarımız tarafından yürütülecektir. 

01.01.2017 31.12.2017 
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 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER 
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BAŞLAMA 

TARİHİ 

BİTİŞ 

TARİHİ 

  

 

 

 

 

     1 

 

 

 

 

H4.1 

 

 

 

 

“SOSYAL MARKET”  

1- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza köprü olunması hedeflenmektedir   

2- Bir kampanya ile kullanılmayan eşyalar uygun depolarda toplanıp mu-

hafaza edilecektir. 

3- Bu kampanyada eşya toplanması için Y. Sultan Selim Cami altı kulla-

nılacaktır. 

3-Bu kampanya din görevlileri ve vaizler tarafından hutbe ve vaazlarda 

duyurularak geniş kapsamlı katılım sağlanacaktır deflenmektedir. 

4-Her müftülüğümüz kendi çapında faaliyete katkıda bulunacaktır. 

5- Bu eylem il veya ilçe müftüsünün başkanlığında oluşturulacak bir 

komisyon tarafından icra edilecektir ve her ayın sonunda verilen hizmet 

bir rapor halinde komisyon başkanına sunulacaktır. 

6- Konuyla ilgili afiş ve broşür basılıp dağıtılacak. 

7-İl Müftülük Müftülük Şefi Ömer YILMAZ sorumluluğunda Yardım 

Organize komisyonunca yürütülecektir. 
 

 

 

 

 

01.01.2018 

 

 

 

 

31.12.2018 
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H5-4 

 

 

“OKUYORUZ –

TARTIŞIYORUZ” 

1-Bu Eylem planı  Kur’an Kursu Öğreticileri ile uygulanacak. 

2-Düşünce ve fikir kitaplarından ; 

   “Geleceğimizde İslam Var” RAGUR GARAUDY 

   “Hatun” MUSA CARULLA(Prof.Dr.M.GÖRMEZ Tercümesi) 

   “Beş Şehir” AHMET HAMDİ TANPINAR 

   “Bu Ülke “ CEMİL MERİÇ   Tespit edilmiştir.  

3-Hafta içi Çarşamba günleri 15.00 -17.00 arası Müftülük sitesi eğitim 

salonunda toplanılacaktır. 
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                                                                                                                                                                                                                01/02/2018 

                                                                                                                                                                                                           Muhittin ORAL 

                                                                                                                                                                                                               İl Müftüsü 

4-Mevcut kitaplar topluca temin edilecek. 

5-Bu eylem planı 30 Mayıs 2018 tarihinde sone erecektir. 

6-Bu plan ADRB personellerinin sorumluluğunda yapılacaktır. 
7- İlçelerde  Müftünün görevlendireceği personel  sorumluluğunda yapılacaktır 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

TASDİK OLUNUR 


