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İ §cvinç lt'F.PliKAliA İl'iv{ültü Yardrırıcrsı Akpıııar üıııırii ü3,ü1.2019 lerşombe t 1.00
KİybĞttiğimi, Değerier: oıf ve
Adğti9r

?, 5eviııç't'[PEKAYA il ı,1ıiılı yarıiınrcısı Yuşil Canıii ıü.ü1.2019 Perşemtıe 1 ı.00
"Kış M.ü,ıniııin bahnı.ıdır"
fırsatları rleöer'leırlirelıilııtık

J Seviııç'l'ii['})KAYA 1l .vıılııı yaıdıııcısı irlurirıpınar caııii 1"1,t}l,xür9 Perşembe 1.1.0ö
iıııaıla bağdaşınayın lıııy
bsneillik.

4 §cviuç 'l]:PB.KAY.ı\ il Mtiti:ti yordrıııeisı Mesir cainii 24,M.2aL9 Perşembe l 1,ö0 Çewim,iz bizo cennğttır. celtg
bilinei

5 1çviııç'l't,jPEKAYA l1 Miifhi Yarclınıcısı unçubod<öv cıımii 31.01"?0r9 POrşsmbe l 1.00 İşIanun eeıçliğ* vçrdiği: öneııı
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6 Sçı inç l 1,1'}:L\Y,\ ll jl{iiliti yarrlıuıcüsı Birlik caıııii İ|l.t2,2ü19 perşeınbç l1.00 Llesaç. §uııl ve }vİizaıı

1 iie viıç ]'l]PIKı\YA l| j\4ü nii Yıırdııııoısı iı.4ılta Caınii l1.02.20l9 perseınbe 11-0ö yeırıek Adabı

8 §cviııç T[:1'lıKAYA ıü lliıftıı yardııııcısı ]bki 2 üaınij 21,02,2ü]1.9 Porşeırbe l 1.00
iiısaııo değer katan oylemi
ırkıııııık

L) Scı,ınç Tl: l'liK A YA ll N4ültü Yardııııgısı sultaıı comii 28.ü2,2ü19 Pölşembe t 1.00 ]enaze ve Adatıı
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ı0 Seviıç TL1PEI(AYA il Müfiii ylırdımçısı Molla Şaban C . 07.ü3,20t9 Perşeıırbe |,1.00

Eııııibil Maıııf (Diyaıet ve Diı,ıı
hizmetler)Din İstismarı ve
Bidatlar

l1 §eviııç T|iPEKAYA ll Müftii yırdırııcısı Akıııııar Canıii 1.4.03.20t9 Perşenıbe 1.00 Din vatnn ve havrak iliskisi

ı2 Seviııç'1'Bl'l,il(AYA [ü lı4ii lıiı yardırıcısı Yeşil Oamii 21.03.20t9 Peışembe 11.0t)
Maııevi ikliııi
değerlçııdiretıjimek

l:} juvıuç 'l'El'L]lıAYA il MiiRü Yaıdııncısı Niııhınınar camii 28.03.2019 ]]e.rşcmiıç ı.00 ınsana sükür oerekir
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i. \4azçıcti selıolıivie giireve gideıııeyecek olanlar bir gün öırcedcn Nlütl tlluğe habeİ vcrcceklcrdir.

2. Prtıgi,aında bcliııiien konılarııı dışuııı çıkilnrayacaktıı,

], 1ıni ile dc olsıı konıışrııaJıireia siyııscl ve şahsiyel vapıhrııı.vacıktıı.

4. ÖlçLilir liııııuşrılacak, aslı olnrayaıı hikiye vc lsrailivala ycr vcıilııe_vocek,

5. ]iöİtı ile ilgili lhrdılı lıususlaı, sö;,lenccek. lııydasız ve endcr, Çemaüıti ilgjlendirnıo),en hususlıııa yer wrilnrğyeü]rktjf
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