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2019 YILI MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI TALİMATI 

A. Konunun Gerekçesi: 

Yüce Rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, 

çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, Rabbimizin yeryüzündeki 

ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir 

kurumdur. Bireyleri olumsuzluklara, tehlikelere karşı koruyan sağlam ve güvenli bir limandır. 

Aile, toplumun en küçük fakat en önemli yapıtaşı, hayatın bütün aşamalarına etki eden 

başlangıç noktasıdır. 

Aile demek, nikâh ve kan bağının çok ötesinde bir duygu ve fikir bağı kurmaktır. Gönül birliği 

etmek ve Allah’ın hoşnutluğuna yakışır bir yaşamı paylaşmaktır. Sadece bu dünyada değil 

ahirette de bir arada olacağının bilinciyle hareket etmektir. 

Aile bir emanettir. Aile içinde gözlerimizi açmak da, yeni bir aile kurmak da aslında bir 

emanet zincirine halka olmak demektir. İnsanlar, özellikle de yakın ilişki içinde olan eşler ve 

çocuklar birbirlerine “mülkiyet bağı” ile değil, “emanet bilinci” ile bağlıdır. Canların yegâne 

sahibi olan Allah, bizi buluşturarak birbirimize emanet etmiştir.  

Aile bir imtihandır. Emek isteyen, sabır gerektiren, ciddi bir imtihan. Rolümüz değişebilir 

hayatta; bugün çocuk iken yarın anne, bugün evlat iken yarın eş oluruz. Ama ömür sürdükçe, 

aileye olan ihtiyacımız ve ailemizle imtihanımız da sürüp gitmektedir. 

Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi 

etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir.  Kitle iletişim 

araçlarının gelişimi değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, aile bireylerinin haklarını 

ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Sadakatsizlik, vefasızlık, tahammülsüzlük, 

bilinçsizlik ve şiddet gibi sebeplerle ailelerimiz ciddi anlamda zarar görmektedir. Kuşkusuz 

ailenin bozulması, toplumun temelinin sarsılması ve değerlerimizin kaybı demektir. 

Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması için 

Kur’an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle çözüm üretmek 

hepimizin sorumluluğudur.  

Bizlere her konuda örnek olan Peygamberimiz, akrabalık ilişkilerinde de en güzel örnekleri 

sunmuştur. O, örnek yaşayışıyla Yüce Allah’ın Kur’an’da belirlediği ölçülerin pratiğini 

göstererek, onların nasıl uygulama sahasına konulacağını net bir biçimde ortaya koymuştur. 

Onun peygamber olmadan önceki hayatı da, sonraki hayatı da dün olduğu gibi, bugün de 

insanlığı aydınlatacak eşsiz güzelliklerle doludur. 

Son elçi Hz. Muhammed (s.a.s.)’in ailesi insanlık için mükemmel bir örnektir. Nebiler 

serverinin hayatında aile denilince; onun Hz. Hatice ile olan dostluk ve sadakati, Hz. Aişe ile 

sevgi, bilgi ve ilgi üzerine inşa ettiği mutluluk ve huzur dolu örnek ailesi aklımıza gelir. 

Peygamberimizin cennet kadınlarının efendisi olarak nitelenen kızı Hz. Fatıma ile olan 

samimi ve candan diyaloğuyla; ebedi mutluluk yurdunun gençleri sevgili torunları Hz. Hasan 

ve Hüseyin’e karşı şefkat abidesi duruşu, cahiliye insanının anlamakta güçlük çektiği 

hususlardır.  

Efendimiz (s.a.s.), getirdiği yeni ilkelerle aileyi sevgi ve mutluluğun doyasıya yaşandığı kutlu 

bir yapıya dönüştürmüştür. Ailesine karşı daima müşfik ve nazik, muhabbet ve merhamet 

dolu, sabırlı ve hoşgörülü olan iki cihan güneşi (s.a.s.), yuvasına şiddet ve nefretin 
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bulaşmasına asla izin vermemiş, aile fertleri arasında her konuda adaleti gözetmiş, onlara 

sevgisini açıkça ifade etmekten çekinmemiştir. Dualarına ailesini de katmış, “Allah’ım! Ey 

Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve âhirette her an sana ihlasla bağlı kıl. 

Ey yücelik ve ikram sahibi!” (Ebu Dâvûd, Tefsîru ebvâbi’l-vitr, 25.) diyerek Cenab-ı Hakka 

niyazda bulunmuştur. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), yalnızlığa değil aile hayatına teşvik etmiştir. Bekarları 

evlenmeleri yolunda cesaretlendirirken, boşanma konusunda daima temkinli davranmıştır. 

Keyfi kararlarla bir yuvanın dağılmasını ya da sudan bahanelerle ortaya çıkan ayrılıkları asla 

tasvip etmemiş, aile birliğini muhafaza etmek için her türlü imkânın seferber edilmesini 

istemiştir. 

Allah Resûlü (s.a.s.)’i izleyen, onun her hâlini dikkatle takip eden ve davranışlarını model 

alan ashâb-ı kirâm gibi, bugün bizler de Peygmaberimiz (s.a.s.)’i iyi tanımaya, onun gibi 

davranmaya ve ahlakıyla ahlaklanmaya gayret göstermeliyiz. 

Bu itibarla Başkanlığımız 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasını “Peygamberimiz ve Aile” 

olarak belirlemiştir. Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek çeşitli 

etkinliklerle Hz. Peygamber’in örnekliği çerçevesinde aile konusuna dikkat çekilecek, 

toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlanacaktır. Sevgili Peygamberimizin 

örnek hayatı ve ahlakının yanı sıra onun aile hayatına ilişkin getirdiği değerleri yakından 

tanıma fırsatı sunulacaktır. Aile kurumunun önemine bir kez daha güçlü bir şekilde vurgu 

yapılacak, günümüzde aile kurumunun yaşadığı ve gelecekte yaşaması muhtemel sorunlara 

Kur’an ve sünnet ışığında çözümler getirilmeye çalışılacaktır.  

B. Hedefler:  

1. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle, Peygamberimizi daha iyi tanımak/tanıtmak, 
anlamak/anlatmak, hayatımızı onunla anlamlandırmak ve onun sevgisini canlı tutmak,  

2. Peygamberimizin aile kurumuna ve aile fertlerine verdiği değeri bütün boyutlarıyla 
gündeme taşımak, 

3. Aile konusunda fert ve toplum hayatında daha fazla duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı 
sağlamak,  

4. Kur’an ve Sünnet perspektifinden ideal aile modelini ortaya koymak ve bilhassa Hz. 
Peygamber’in sünnetinden hareketle aile kurumuna destek olmak, 

5. Aile kurumunun günümüzde yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri 
sunmak,    

6. Başkanlığımızın aileye yönelik hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, 

7. Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasını sağlamaya 
yönelik dini duyarlılık ve birlikteliğimizi canlı tutacak çalışmalar yapmak, 

8. Vaaz, hutbe, TV ve radyo programları, panel ve konferanslar aracılığıyla tema 
çerçevesinde topluma sahih dini bilgi sunmaya yönelik çalışmalar yapmak. 

C. İlkeler ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

1. Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Başkanlığımız “Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din 
Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği” ve ilgili genelge/talimatlar doğrultusunda 08 
Kasım 2019 Cuma günü başlatılacaktır.  
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2. Anılan yönetmeliğe uygun olarak yurt içinde mülki amirin onayı ile il/ilçe müftüsünün 
başkanlığında; yurt dışında misyon şefinin onayı ile din hizmetleri 
müşavirinin/ataşesinin/koordinatörünün başkanlığında Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerini 
planlamak, yürütmek, konferans/panel konuşmacılarını belirlemek ve takip etmek 
amacıyla “Mevlid-i Nebi Komisyonu” kurulacaktır.  

3. Etkinliklere katkı/destek ve geniş katılım sağlamak, toplumun tüm kesimlerine ulaşmak 
amacıyla il/ilçe müftüsünün başkanlığında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerinden müteşekkil “Mevlid-i Nebi Platformu” oluşturulacaktır. İhtiyaç 
duyulması halinde yurt dışında da din hizmetleri müşavirinin/ataşesinin/koordinatörünün 
başkanlığında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden müteşekkil “Mevlid-i Nebi 
Platformu” oluşturulacaktır. 

4. Etkinliklerde; 

a) İstismar, polemik ve siyasi malzeme konusu yapılabilecek hususlardan özellikle 
kaçınılacaktır. 

b) İsrafa meydan verilmeyecek, programların usandırıcı olmamasına özen gösterilecek 
ve Mevlid-i Nebi Haftası’nın mehabetine gölge düşürecek her türlü faaliyetten uzak 
durulacaktır. 

5. Kutlama programları planlanırken;  

a) Etkinliklerin yoksul, engelli, kimsesiz, yaşlı, tutuklu-hükümlü, hasta, yetim, sokak 
çocukları ve şehit yakınları gibi ilgiye muhtaç kesimleri de kapsayacak şekilde 
toplumun tamamını kuşatıcı nitelikte olmasına dikkat edilecektir. Bu bağlamda söz 
konusu kesimlerin korunması, gözetilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için toplumsal 
farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir.  

b) Orta ve lise öğretimi seviyesindeki öğrenciler ile Kredi Yurtlar Kurumu ve Türkiye 
Diyanet Vakfı yurtlarında kalan öğrencilere yönelik konferans, panel, ziyaret vb. 
etkinlikler düzenlenecektir. Konuşmacı, kitap ve diğer materyallere ilişkin talepler il ve 
ilçe müftülüklerince karşılanacaktır.  

c) Çocuk evi, sevgi evi, huzurevi ve kadın konukevi gibi sosyal hizmet kurumlarına 
ziyaretler düzenlenecek, temayla uyumlu programlar gerçekleştirilecektir. 

6. Etkinlikler il/ilçe müftülükleri, din hizmetleri müşavirlik/ataşelik/koordinatörlüklerince Ek-
1’de yer alan faaliyetler arasından planlanacaktır. 

7. Planlanan faaliyetler, “Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS)” 
programının “Din Hizmetleri Yönetim Sistemi (DHYS)” modülünde “Mevlid-i Nebi Haftası” 
bölümüne 21-31 Ekim 2019 tarihleri arasında girilecektir. 

8. Faaliyetler hazırlanan plana uygun olarak icra edilecek, plan dışı faaliyet 
düzenlenmeyecek ve din görevlilerinin müftülük, müşavirlik/ataşelik/koordinatörlüklerin 
bilgisi dışında müstakil olarak faaliyet yapmasına müsaade edilmeyecektir.  

9. Faaliyetlerin il ve ilçe merkezleri ile sınırlı tutulmamasına ve imkânlar ölçüsünde belde, 
köy ve mahallelerde de gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir.  

10. İlk, orta ve lise öğretimi seviyesindeki öğrenciler ile Kur’an kursu öğrencileri arasında 
düzenlenecek kompozisyon ve şiir yazma yarışmaları Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği 
içerisinde mülki amirin onayı ile gerçekleştirilecektir.  

11. Mevlid-i Nebi Haftası’nda planlanacak konferans, panel ve Kur’an ziyafeti programları ile 
konuşmacılar hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır:  

a) Konuşmacılar komisyon tarafından Başkanlık merkez personeli, müftü, müftü 
yardımcısı, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, murakıp, 
şube müdürü, uzman, konferans ve panel konusunda liyakat sahibi diğer personel ile 
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akademisyen, meslek dersleri öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri 
arasından belirlenecektir.  

b) Konuşmacılar Mevlid-i Nebi Haftası teması, kutlamalarda dikkat edilecek ilke ve 
esaslar ile hitap edecekleri hedef kitle hakkında yeterince bilgilendirilecektir.  

c) Konuşmaların belirlenen tema çerçevesinde, hedef kitlenin seviyesine uygun, kuşatıcı 
bir üslupla yapılması, Hz. Peygamberin örnekliğini ön plana çıkaran, duygulandırıcı ve 
bilgilendirici mahiyette olması sağlanacaktır.  

d) Takdim ve protokol konuşmalarının kısa ve sade olması, konuşmaların ders veya 
akademik sunuma dönüştürülmemesi, konuşmalarda güncel polemik ve tartışmalara 
yer verilmemesi ve Ek-2’de yer alan konular göz önünde bulundurularak 
Başkanlığımızca belirlenen çerçevenin dışına çıkılmaması hususunda özen 
gösterilecektir. 

e) Konferans ve paneller halkın daha fazla katılabileceği gün ve vakitler dikkate alınarak 
planlanacaktır.   

f) İl ve ilçe müftülükleri Başkanlığımız merkez personelinden konuşmacı taleplerini (ilçe 
müftülükleri il müftülüğü kanalıyla) en geç 25 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine 
kadar Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. İl ve ilçe müftülükleri arası 
konuşmacı talepleri ise (ilçe müftülükleri il müftülüğü kanalıyla) talep edilen görevlinin 
bağlı bulunduğu il müftülüğüne bildirilecektir. Söz konusu talepler bildirilmeden önce 
müftülükler talep ettikleri konuşmacıyla mutabakat sağlayacaklardır.   

g) Başkanlığımız öncülüğünde program düzenlenecek illerde, ilçe müftülükleri programın 
düzenleneceği tarihte herhangi bir etkinlik planlamayacaklardır.   

12. Etkinliklerde Ek-1’de belirtilen dinî yayınlar ile Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı 
yayınları arasından müftülüklerce seçilecek eserler dağıtılacak,   bunların dışında her 
hangi bir yayının bastırılmaması ve dağıtılmamasına özellikle dikkat edilecektir.  

13. Ülke genelinde camilerimizde sabah veya yatsı namazlarında “Aile Buluşması 
Programları” düzenlenecektir. 

14. Başta Peygamberimiz (s.a.s) olmak üzere bütün peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim 
ehlinden, hayır sahiplerinden vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere hatim 
okunacak,  ayrıca “Kur’an Ziyafeti Programları” düzenlenecektir.  

15. Temaya yönelik hazırlanan bütün afişler/kokartlar/stickerler müftülüklerce ücreti 
mukabilinde TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin 
edilecektir.  

16. Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Başkanlığımızca hazırlanan afişlerin cami, Kur’an 
kursu, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi, müftülük hizmet binası, toplu taşıma araçları, 
alışveriş merkezleri vb. yerlere asılması sağlanacaktır.    

17. Taşra ve yurt dışında düzenlenecek konferans ve paneller “Peygamberimiz ve Aile” 
temasını merkeze alacak şekilde Ek-2’de yer alan konular arasından belirlenerek 
planlanacaktır.  

18. Hafta münasebetiyle müftülüklerimiz tarafından görev mahallerinde bulunan üniversite ve 
Kredi Yurtlar Kurumu yetkilileri ile işbirliği içerisinde öğrencilere yönelik üniversite 
kampüslerinde ve yurtlarda konferans veya paneller tertip edilecektir.  

19. Öğrencilere yönelik düzenlenecek yarışma türü ve konuları Ek-3’te gösterildiği şekilde 
belirlenecek, yarışmalar sonucunda dereceye girenlere mahallince ödüller verilecektir. 

20. İl/ilçe müftülükleri, din hizmetleri müşavirlik/ataşelik/koordinatörlüklerince gerçekleştirilen 
faaliyetlere ilişkin veriler en geç 29 Kasım 2019 tarihine kadar “Diyanet İşleri Başkanlığı 
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Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS)” programının “Din Hizmetleri Yönetim Sistemi (DHYS)” 
modülünde “Mevlid-i Nebi Haftası” menüsüne girilecektir.  

21. Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri için mali kaynak ve ödemeler, Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Merkezi ve şubeleri tarafından karşılanacaktır.  

D. Başkanlık Merkez Birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı ve İlgili İl Müftülükleri 
Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler: 

1. Tanıtım, açılış ve etkinliklerde kullanılacak her türlü afiş, broşür, davetiye, kokart, stiker, 
dosya vb. materyalin hazırlanması, basılması, dağıtılması ve web sayfasında 
yayınlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması (Din Hizmetleri Gn. Md., Strateji Geliştirme 
Bşk. ve TDV Gn. Md.) 

2. 05 Kasım Salı günü Ankara’da gerçekleştirilecek basın toplantısına ait iş ve işlemlerin 
yürütülmesi (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md., Yönetim Hizmetleri Gn. Md., 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği) 

3. 08 Kasım 2019 Cuma günü İstanbul’da yapılacak Mevlid-i Nebi Haftası Açılış 
Programı”na ait iş ve işlemlerin yürütülmesi (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. 
Md., TDV Gn. Md., İstanbul İl Müftülüğü) 

4. 08 Kasım 2019 Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilecek “Mevlid Kandili Programı”na ait 
iş ve işlemlerin yürütülmesi (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md., TDV Gn. Md., 
İstanbul İl Müftülüğü) 

5. 11 Kasım 2019 Pazartesi günü Adıyaman’da icra edilecek “Mevlid-i Nebi Haftası 
Programı”na ait iş ve işlemlerin yürütülmesi (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. 
Md., TDV Gn. Md., Adıyaman İl Müftülüğü) 

6. 22-24 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan “Uluslararası Mevlid-i Nebi 
Sempozyumu” ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar 
Gn. Md., TDV Gn. Md., Antalya İl Müftülüğü) 

7. 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Eskişehir’de gerçekleştirilecek “Mevlid-i Nebi Haftası 
Kapanış Programı”na ait iş ve işlemlerin yürütülmesi (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini 
Yayınlar Gn. Md., TDV Gn. Md., Eskişehir İl Müftülüğü)  

8. Aile temalı fotoğraf sergisiyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi (Din Hizmetleri Gn. Md., 
TDV Gn. Md.)  

9. Yurt dışında gerçekleştirilecek Mevlid-i Nebi Haftası Programı”na ait iş ve işlemlerin 
yürütülmesi (Din Hizmetleri Gn. Md., Dış İlişkiler Gn. Md.)  

10. “Peygamberimiz ve Aile” temalı bir sinevizyon yaptırılması, 04 Kasım 2019 tarihine kadar 
taşra ve yurt dışı teşkilatımıza gönderilmesi, Başkanlık ve TDV web sayfasında 
yayınlanması (Din Hizmetleri Gn. Md., Strateji Geliştirme Bşk. ve TDV Gn. Md.) 

11. Mevlid-i Nebi Haftası ve etkinliklerinin tanıtımı amacıyla Diyanet TV’de program yapılması 
(Din Hizmetleri Gn. Md. ve Dini Yayınlar Gn. Md.) 

12. Etkinliklerde vatandaşlara dağıtılmak üzere “Peygamberimiz ve Aile” konulu bir kitap 
hazırlanması (Dini Yayınlar Gn. Md.) 

13. Diyanet Aylık Dergi Kasım 2019 sayısının Mevlid-i Nebi Haftası temasına uygun olarak 
yayınlanması (Dini Yayınlar Gn. Md.) 

14. Yapılacak olan basın açıklaması, kapanış merasimi, sempozyum, sergi açılışı ve 
Başkanlığımız öncülüğünde taşrada belirlenen illerde gerçekleştirilecek etkinliklerin 
kamera kaydının alınması, açılış merasiminin canlı olarak yayınlanması, sempozyumda 
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sunulan tebliğ ve müzakerelerin kitap olarak basılması (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini 
Yayınlar Gn. Md.) 

15. “Mevlid-i Nebi Aşı” ikram edilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi  (Din Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, TDV Gn. Md.) 

16. Ülke genelinde üniversite gençliğine yönelik düzenlenecek umre ödüllü “Mevlid-i Nebi 
Gençlik Bilgi Yarışması”yla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi (Din Hizmetleri Gn. Md., Hac 
ve Umre Hizmetleri Gn. Md. ve TDV Gn. Md.)  

17. Tasarımları yaptırılan afiş, sticker, kokart vb. materyalin en geç 21 Ekim 2019 tarihine 
kadar TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nce basılması/bastırılması, 
il ve ilçe müftülüklerinin talep ettikleri materyalin ayrı ayrı paketlenerek en geç 28 Ekim 
2019 tarihine kadar anılan müdürlükçe il müftülüklerine ulaştırılması, talep edilen afiş 
ücretlerinin müftülüklerce ödenmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV Gn. Md.) 

18. Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Balkanlar, Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri ile soydaş 
ve dindaşlarımızın yaşadığı diğer ülkelere konferans vermek üzere imkânlar nispetinde 
konuşmacılar gönderilmesi, konuşmacıların Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği 
içerisinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek “Başkanlık Oluru”na 
bağlanması (Din Hizmetleri Gn. Md., Dış İlişkiler Gn. Md.)  

19. İl ve ilçelerde düzenlenecek etkinliklerin, konferans ve panellere katılacak konuşmacı ve 
sunucuların iaşe, ibate ve ulaşım giderlerinin karşılanması ile bunlara ödenecek ücrete 
ilişkin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde,  Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti’nce karar alınarak ilgili şubelere gönderilmesi (Din Hizmetleri Gn. Md. ve 
TDV Gn. Md.) 

20. İhtiyaç ve talep doğrultusunda Başkanlığımız Türk Tasavvuf Musikisi Korosu’nun ilgili 
illerde konser vermesi, konserlerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi (Din Hizmetleri Gn. Md., 
Dini Yayınlar Gn. Md. ve TDV Gn. Md.) 

21. Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Başkanlıkça yapılacak olan basın toplantısı, açılış 
programı, sergi, sempozyum vb. organizasyon giderlerinin/hizmet bedellerinin Din 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfınca ödenmesi (Din 
Hizmetleri Gn. Md. ve TDV Gn. Md.) 

22. Açılış programı ve Başkanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilecek programlarda Kur’an-ı 
Kerim, kaside ve ilahi okumak üzere Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
görevlendirileceklerin ulaşım, iaşe ve ibatelerinin Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanması 
(Din Hizmetleri Gn. Md. ve TDV) 

 
Uygun görülmüştür. 

 
 

 

 

 

 
 
Ekler: 
Ek-1 Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri (1 sayfa)  
Ek-2 Konferans ve Panel Konuları (1 sayfa) 
Ek-3 Yarışma Konuları (1 sayfa) 
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Ek-1 

2019 YILI MEVLİD-İ NEBİ HAFTASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER 

1. Dini Faaliyetler: 
Mevlid Kandili Programı  

Kur’an Ziyafeti 
Hatim Okunması 

Aile Buluşması Programı  
2. Kültürel Faaliyetler: 

a. Bilgilendirmeye Yönelik Faaliyetler: 
Sempozyum  

Konferans 
Panel 

TV Programı 
Radyo Programı 

b. Yarışmalar: 

Bilgi Yarışması (Genel Kültür) 
Hadis Ezberleme 

Peygamberimizin Hayatı (Siyer-i Nebi) 
Şiir Yazma 

Şiir Okuma 
Kompozisyon Yazma 

c. Sergiler: 
Hüsn-i Hat  

Ebru 
Fotoğraf 

3. Sosyal Faaliyetler: 
a. Ziyaretler: 

Şehit Yakını ve Gazi Ziyareti 
Hasta Ziyareti 

Cezaevi Ziyareti 
Huzurevi Ziyareti 

Çocuk Evi/Sevgi Evi/Kadın Sığınma Evi Ziyareti 
Esnaf Ziyareti  

Resmi Daire/Kurum Ziyareti  
Tarihi ve Dini Mekânları Ziyaret 

b. Dini Yayın Dağıtımı: 
Kur’an-ı Kerim 

İlmihal 
Mevlid-i Nebi Haftası Tema Kitabı 

Ailem 
Yuva Kurmak Aile Olmak 

Hadislerle Aile 
Hadislerle Evlilik 

Hadislerle Çocuk 
Hadislerle Kadın 

Ahlak ve Hukuk Ekseninde Aile Hayatımız 
Aile Olmak 

Aile İlgili Sıkça Sorulan Sorular 
Temayla İlgili Ayet ve Hadis Kartelası 
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 Ek-2 

  KONFERANS VE PANEL BAŞLIKLARI 

ANA BAŞLIKLAR 
ALT BAŞLIKLAR 

Kur’an ve Sünnet 

Perspektifinden Aile 

- Kur’an’da İşlenen Aile Modelleri (Hz. İbrahim, Hz. Nuh, 

Hz. Lut, İmran Ailesi vb.) 

- Kur’an ve Sünnete Göre Ailevî Problemler ve Çözümleri 

- Kur’an ve Sünnet Örnekliğinde Aile İçi İletişimde Sevgi 

ve Saygı Dili 

- Ailede Şefkat ve Merhamet 

Aile Kurumunun Önemi  

- Kimlik ve Kişilik Oluşumunda Ailenin Rolü 

- Aile: İlk Mektebimiz 

- Toplumun Birlik ve Huzurunda Aile Kurumunun Önemi 

- Ailede Ahlak Eğitimi: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 

- Aile Kurumunun Saygınlığı ve Aile Bireylerinin Hakları 

- Allah’ın Emaneti Olarak Çocuk ve Çocuğun 

Dokunulmazlığı 

Üsve-i Hasene Olarak 

Peygamberimiz ve Aile 

- Aile Bireyi Olarak Peygamberimiz 

- Hz. Peygamber’in Sünnetinde Aileyi Ayakta Tutan 

Ahlakî Değerler 

- Hz. Peygamber’in Aile İçi Eğitim ve İletişime Dair 

Metotları 

- Hz. Peygamber’in Ailedeki Hak ve Sorumluluk 

Dengesine Dair Mesajları 

Günümüzde Aile 

Kurumunun Yaşadığı 

Sorunlar ve Sünnet Işığında 

Çözümler 

- Aile İçi İletişim Sorunları ve Peygamber Ailesinden 

Çözümler 

- Ailede İhmal ve Aile İçi Şiddet 

- Modern Hayatın Aile Yapısına Etkileri  

- Mahremiyet ve Aile 

- Kadına, Yaşlıya ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele 

Aile Kurumunun Geleceği 

- Haklar ve Sorumluluklar Bağlamında Aile Bilincinin 

Yenilenmesi 

- Ailesizliğin Getireceği Sorunlar 

- Geleceğin Ailelerine Sünnetin Sabitelerinden Yol 

Haritaları 

- Aile Kurmak ile Aileyi Korumak Arasındaki Bağın 

Önemi 

- Değişen Dünyada Aile Kurumuna Yönelik Yeni Risk 

Alanları ve Tedbirler  

- Sosyal Medya ve Aile Yapımız Üzerindeki Tahribatları  
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Ek-3 

YARIŞMA KONULARI 

YARIŞMA ADI KONU 

1. Kompozisyon Yazma  
 

- Peygamberimiz (s.a.s.) ve Aile 

- Peygamberimi (s.a.s.) Özlüyorum 

- Aile: Dünyadaki Cennetimiz 

- Aile: Şefkat ve Merhamet Ocağı 

- Aile: İlk Mektebimiz 

- En Güvenli Liman: Aile 

- Aileyi Ayakta Tutan Ahlakî Değerler 

- Ailemizin Kıymetini Bilelim 

- Huzurlu Aile Huzurlu Toplum 

- Aile Olmak Aile Kalmak 

 

 
2. Peygamberimizin Hayatı 
(Siyer-i Nebi) 
 

 

3. 40 Hadis Ezberleme 
- Aile ile ilgili hadis-i şeriflerin seçilmesine özen 

gösterilecektir. 

4. Şiir Yazma - Peygamberimiz (s.a.s.) ve Aile 

5. Şiir Okuma - Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ile ilgili naat ve şiirler 

6. Bilgi Yarışması  
(Genel Kültür) 
 

 

 
NOT: Yarışma duyuruları mülki amirden onay alındıktan sonra yapılacak, halk huzurunda 

sonuçlandırılacak, yarışmaların finalleri hafta içinde gerçekleştirilecek, seçici kurullar 

tarafından değerlendirilen yarışma sonuçları ilde/ilçede düzenlenecek geniş katılımlı 

programda açıklanacaktır. 


