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DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği üzere Başkanlığımızın en temel görevi, toplumu din konusunda
aydınlatmaktır. Bu görevin ifasında vaaz ve irşat faaliyetlerinin yanı sıra manevi danışmanlık
ve rehberlik hizmetlerinin de önemli bir yeri vardır.

"Yeni Koronavirüs'ün (COVID-19)" ülkemizde yayılmasına engel olmak, etkilerini en
aza indirmek ve hastalıktan korunmak için alınan tedbirler neticesinde, yüz yüze yapılan
vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ara verme zarureti ortaya çıkmıştır.

Bu süreçte vatandaşlarımızın manevî duygularını güçlü tutmak ve din konusunda
toplumu aydınlatma görevine devam etmek amacıyla yerel TV ve radyo kanalları ile sosyal
medya araçlarından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde hizmet sunulacaktır.

Bu itibarla;

İlgili kuruluşlarla gerekli koordinasyon sağlanarak yerel TV ve radyo kanallarından etkin
bir şekilde istifade edilecektir.
İl irşat kurulları;

Vaaz-irşat/manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin müftülük sosyal medya
hesapları vasıtasıyla yürütülmesi hususunda gerekli çalışmaları yapacaktır.
Her il için günde en az bir vaaz veya sunum olacak şekilde bir program
hazırlanmasını ve müftülüğün sosyal medya hesaplarından yayınlanmasını
sağlayacaktır.
Sosyal medya hesapları üzerinden yürütülecek hizmetlerde görev alacak
personeli belirleyecektir. 
Planlama, onay, takip, içerik üretimi, DHYS'ye kayıt işlemleri gibi görevlerin etkin
bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek vaaz veya sunumlar Ek-1'de yer alan konu
başlıkları çerçevesinde 15 dakika olarak planlanacaktır. Ayrıca aile bireylerinin evde
oldukları dikkate alınarak, Ek-2'de yer alan çalışma programı çerçevesinde aile
ahlâkına, ailede hak ve sorumluluk dengesine, Kur'an ve Sünnetten beslenen iletişim
örneklerine vaaz ve sunumlarda ağırlıklı olarak yer verilecektir.
Gerçekleştirilen vaaz ve sunumlarla aynı konuları ihtiva eden ve iki dakikayı geçmeyen
özgün videolar hazırlanacak ve sosyal mecralarda paylaşımı sağlanacaktır. Ayrıca
sosyal medya araçlarının özellikleri dikkate alınarak toplumun çeşitli kesimlerine yönelik
farklı formatlarda dini içerikli yayınlar hazırlanacaktır.
Hazırlanan dini içerikli yayınlar il irşat kurullarının kontrol ve onayından sonra ilgili
müftülük hesaplarından paylaşılacaktır.
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Hazırlanan içeriklerin ve canlı olarak gerçekleştirilen vaaz veya sunumların geniş
kitlelere ulaşmasını temin etmek amacıyla bütün personelin sosyal medya araçları
üzerinden duyuru faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir.
Çocuk Evi, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezi ve Kadın Konukevlerinde görevli
personel, takip ettikleri müfredat çerçevesinde 15 dakika olacak şekilde hazırladıkları
dersleri ilgili kuruluş müdürlüğü ve/veya ev sorumlularına sosyal medya uygulaması
aracılığıyla iletecektir.
Gençlere, göçmenlere, bağımlılara, engellilere, hastalara, hasta yakınlarına ve hastane
personeline yönelik yürütülen manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, ilgili personel
tarafından telefon ya da sosyal medya aracılığı ile yürütülecek, kısa videolar
hazırlanarak hedef kitlenin istifadesine sunulacaktır.
Sosyal medya araçlarını etkin kullanan gençlere yönelik manevi danışmanlık ve
rehberlik hizmetlerinde interaktif yöntemlerden de istifade edilecektir.
Vaaz, sunum ve her türlü sosyal medya materyalinin içeriğinde;

Toplumun dini ve ahlaki konularda bilgilendirilmesi esas alınacak ve yüce
dinimizin mesajlarının hedef kitleye en güzel ve doğru şekilde aktarılmasına özen
gösterilecektir.
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun karar ve görüşleri ile Başkanlığımızın yayınları esas
alınacaktır.
Ölçülü, yapıcı, uyarıcı, teşvik edici, müjdeleyici, birleştirici ve kuşatıcı bir üslup
kullanılacaktır. Kırıcı, itham edici, ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden, sahih dini
bilgilere ve mutedil yaklaşımlara uymayan mesaj ve görüşlerden kaçınılacaktır.
Sade bir dil kullanılacak, dil bilgisi ve imla kurallarına riayet edilecek, telif hakkı
ihlallerine karşı dikkatli olunacaktır.
Sunumlarda fotoğraf, resim, afiş vb. görsellerin kullanılmasına ihtiyaç duyulması
durumunda, görselin kurumsal hassasiyetlerimize, dini ve kültürel değerlerimize
uygunluğu ile estetik ve teknik kalitesi konusunda özen gösterilecektir.
Bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalınacak, polemik konusu olabilecek
söylemlerden uzak durulacaktır.
Vaaz ve sunum yapan görevlilerimiz kılık kıyafetle ilgili hususlara dikkat edecek,
kurumumuzu en güzel şekilde temsil etme noktasında gerekli hassasiyeti
gösterecektir. Vaaz görevi, Başkanlığımızın teamüllerine uygun bir sarık ve
cübbe ile ifa edilecektir.

Sosyal medya araçları vasıtasıyla yapılan vaaz, sunum ve sosyal hizmet dersleri
DHYS'ye, ilgili personel üzerinden kaydedilecektir.
Başkanlığımız sosyal medya hesaplarında yayınlanan içeriklerin personelimiz
tarafından paylaşılması sağlanacak, Diyanet TV ve Diyanet radyolarının
vatandaşlarımız tarafından takip edilmesi teşvik edilecektir.
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Sosyal mecralardaki art niyetli kişi ve gruplara karşı dikkatli olunacaktır. Uygunsuz
yorumlar cevap verilmeksizin silinecektir.
Sosyal medya hesapları üzerinden sunulacak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini
artırmak amacıyla;

Açılmış veya açılacak olan sosyal medya hesaplarını yönetecek personel, iç
onay ile görevlendirilecektir. Ayrıca teknik bilgiye sahip bir personel, sosyal
medya teknik sorumlusu olarak belirlenecektir.
Vaaz, sunum ve dini içeriklerin paylaşımında etkileşimin yoğun olunduğu zaman
dilimleri tercih edilecektir.
Hazırlanan dini içeriklerin her bakımdan özgün olmasına dikkat edilecek, etkili
grafikler/infografikler kullanılabilecektir.
Canlı ve video çekimlerde görüntü ve ses kalitesi, ses düzeyi, ortam ışığı,
kamera açısı, arka plan vb. hususlar dikkate alınacaktır.
Hazırlanan içeriklerde reklam vasfı taşıyan veya yanlış anlamalara sebep
olabilecek ürün veya görüntü olmamasına dikkat edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 

 

Ek :
1 - Vaaz Konuları (1 sayfa)
2 - Çalışma Programı (7 sayfa)

 
Dağıtım:

81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)ne
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