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İlgi : a)25.09.2018 tarihli ve 51551452-205-E.131235 sayılı yazı.
b)24.07.2019 tarihli ve 51551452-205-E.398511 sayılı yazı.

 
Başkanlığımız toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir din hizmeti sunmayı

amaçlamakta ve bu kapsamda hazırlanan proje ve programlar müftülüklerimizin büyük gayreti
ile uygulanmaktadır.

Bu bağlamda Başkanlığımızın önemli bir hizmet alanını oluşturan ve geleceğimizin
teminatı olan gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip
bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak, gençlik çalışmalarına ivme kazandırmak, gençlik
koordinatörlüğü sistemini ülke genelinde aktif hale getirmek ve her bir din görevlimizin en az
10 gence ulaşmasını sağlamak üzere "Gençliğe Değer" isimli projenin yürürlüğe konduğu ilgi
(a) yazı ile müftülüklerimize bildirilmiştir.

Başkanlık makamının himayeleri ve talimatları ile yapılan takip neticesinde, "Gençliğe
Değer" projesinin en önemli ayağı olan, her bir din görevlisinin en az 10 genç ile iletişim
halinde olması hususunda arzulanan hedeflere ulaşılamadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla;
1- Mezkur projenin üst düzey bir hassasiyet ile takip edilmesi,
2- Gençlik koordinatörleri ve gençlik çalışmalarında görev alan personel ile bir araya

gelerek projenin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için kapsamlı bir toplantının
gerçekleştirilmesi,

3- İmam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi, müezzin kayyım unvanlarında çalışan her bir
din görevlisinin, en az 10 gençle, dîni içerikli sosyal ve kültürel etkinlikler (sohbet, söyleşi,
kitap günleri, ikramlı toplantı, gezi programları, yarışmalar gibi) düzenlemelerine yönelik
gerekli planlamaların yapılması,

4- İlgi (b) yazı ile Müftülüğünüzden talep edilen din görevlilerinin ve ilgilendikleri
gençlerin irtibat bilgilerini içeren formun, imam-hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu
öğreticisi unvanlarında çalışan hiçbir personelinizi eksik bırakmayacak şekilde en geç 28
Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar excell formatında güncellenerek Genel
Müdürlüğümüze bildirilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
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