T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı
Konu

: 60928694-205-E.17147
: Gençliğe Değer Projesi

21.01.2019

SARIYER KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Müftülüğü)
İlgi

: a)

25.01.2018 tarihli ve 51551452-205.E-10801 sayılı DİB Gençlik Çalışmaları
Yönergesi,
b) 28.09.2018 tarihli ve 51551452-205-E.13123 sayılı yazı,
c) 31.12.2018 tarihli ve 51551452-205-E.203839 sayılı yazı.

Başkanlığımız toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir din hizmeti sunmayı
amaçlamakta ve bu kapsamda hazırlanan proje ve programları etkin bir şekilde hayata
aktarmaktadır. 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, projenin
amacı; gençlerin, bilgi, ahlak, erdem, estetik ve ruh güzelliği ile yetişmelerine, milletimizi bir araya
getiren milli manevi değerlere, insani haslet ve faziletlere bağlı bireyler olmalarına katkı sağladığı
malumlarıdır.
Bu itibarla;
1- İlgi (a) yönergenin 10. maddesinin (i) ve (ç) Meddeleri gereğince Gençliğe Değer Projesi
kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik Diyanet Gençlik Okulu adı altında Kur'an-ı Kerim, (2
saat) Dini Bilgiler (2 saat) ve Değerler Eğitimi (2 saat) konularında toplam 6 (altı) saatlik ders
program düzenlenmesi ve her ilçede müftülüğünüzün uygun gördüğü ve ihtiyaç odaklı mahalde
uygulanması,
2- Diyanet Gençlik Okulu adı altında verilecek derslerin ilçeniz Kur'an Kursu Öğreticisi,
İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlar tarafından uygulanması,
Yukarıda belirtilen maddelerinin gerçekleştirilmesi ve bu konuda gereken önemin
gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Veysel IŞILDAR
Vali a.
İl Müftü Yardımcısı

Demirtaş Mah. Fetva Yokuşu Sok. No:44 Süleymaniye 34460 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0 212 512 23 20
Faks: 0 212 512 32 52
e-posta: istanbul@diyanet.gov.tr
İnternet Adresi: http://istanbul.diyanet.gov.tr

Bilgi İçin: Süleyman VELİOĞLU
V.H.K.İ.
Tel No: 0212 5122320-138
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İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Ek: İlgi (b) yazı ve ekleri (5 sayfa)
Dağıtım:
39 İlçe Kaymakamlığı (İlçe Müftülük)
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T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı
Konu

: 51551452-205-E.203839
: Gençliğe Değer Projesi

31.12.2018

İSTANBUL VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
İlgi

: 25.09.2018 tarihli ve 51551452-205-E.13123 sayılı yazı.

Başkanlığımız toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir din hizmeti sunmayı amaçlamakta ve bu
kapsamda hazırlanan proje ve programları etkin bir şekilde hayata aktarmaktadır. 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 müftülüklere bildirilmiştir.
Projenin amacı; gençlerin, bilgi, ahlak, erdem, estetik ve ruh güzelliği ile yetişmelerine, milletimizi
bir araya getiren milli ve manevi değerlere, insani haslet ve faziletlere bağlı bireyler olmalarına
katkı sağlamaktır.
Proje çerçevesinde;
1- İl/ilçe Müftülükleri, öncelikle gençlik koordinatörleri ve gençlik çalışmalarında görev alan
personel ile bir araya gelerek projenin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için kapsamlı bir toplantı
gerçekleştirecektir. Bu toplantıda 2018-2019 eğitim yılı için gerekli planlamalar oluşturulacaktır.
2- İmam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi, müezzin kayyım vb. unvanlarda çalışan her bir din
görevlimiz, en az 10 gençle sohbet, söyleşi, kitap günleri, yemekli toplantı, gezi programları,
yarışmalar gibi dinî/sportif/sanatsal/sosyal etkinlikler düzenleyecektir. Bu bağlamda Mevlid-i
Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Ramazan ayı gibi özel gün ve haftaların
değerlendirilmesine özen gösterilecektir.
3- Her bir din görevlisi, düzenlenen etkinliklere ve kaç gence ulaştığına dair sayısal verileri il/ilçe
gençlik koordinatörleri aracılığı ile il/ilçe Müftülüklerine bildirecektir.
4- Din görevlilerimizin bu proje vesilesiyle tanıştıkları gençlerle iletişimi devam ettirmeleri,
cami/Kur'an kursu merkezli buluşmalar düzenlemeleri, gençler için rol-model olma imkanı veren
bir gönül bağı kurmaları beklenmektedir.
5- Bu proje de dahil olmak üzere, gençlere yönelik bütün manevi danışmanlık ve rehberlik
etkinlikleri ile diğer gençlik çalışmaları il/ilçe gençlik koordinatörlerinin koordinesinde icra
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara
Telefon: 0 312 295 73 53
Faks: 0 312 284 60 36
e-posta: sosyalkulturel@diyanet.gov.tr İnternet Adresi: www.diyanet.gov.tr

Bilgi İçin: Mustafa SOYKÖK
Diy.İşl.Uzm.
Tel No: +903122957649
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edilecektir.
6- Din görevlilerimiz tarafından bu proje kapsamında gençlerle sürdürülen söyleşilerin uzun
tutulmamasına özen gösterilecek, gençlerin durumuna, ihtiyaç ve beklentilerine göre söyleşiler
planlanacak, dinleme, anlama ve anlamlandırma metotlarına ağırlık verilecektir.
Katılımcıların aktif olmasına, konuşulanları yorumlayıp tahlil edebilmesine imkân verilecektir.
Kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir dil kullanılacaktır.
7- Gençlerden gelecek sorulara cevap verilirken kullanılacak ifadelerin doyurucu olmasına dikkat
edilecek, muhatabın durumu dikkate alınarak sonuca birlikte ulaşılmaya çalışılacak, samimi, açık
ve anlaşılır bir dil kullanılacaktır.
8- Proje kapsamında yapılacak olan bütün etkinliklerde gençlere aktif görevler verilecek, özellikle
üniversite gençlerinin liseli gençlere yönelik yapılacak çalışmalarda yer almaları teşvik edilecektir.
9- İl ve ilçe müftülükleri kırsal bölgelerde görev yapıp kış aylarında cemaati olmayan
görevlilerden, gençlik çalışmalarına katkı sağlayabilecek olanları eğitim öğretim
dönemlerinde Diyanet Gençlik Merkezlerinde ve gençlere yönelik diğer manevi danışmanlık
ve rehberlik hizmetlerinde istihdam edebileceklerdir.
"Gençliğe Değer" isimli projenin hayata geçirilmesi noktasında din görevlilerimizin;
a) Yürütülecek faaliyetlere aktif katılmalarını sağlamak,
b) En az 10 gence ulaşmalarını ve gençlerle sağlıklı bir iletişim kurmalarını temin etmek,
c) İletişim kurdukları bu gençleri gençlik koordinatörlerimizle tanıştırmalarını ve diğer gençlik
çalışmalarına da teşvik etmelerini sağlamak vb. hususlarda azami gayret ve planlamaya ihtiyaç
duyulacağı aşikârdır.
Bu kapsamda;
1- Öncelikle Ocak ayında gerçekleştirilecek mutat personel toplantısında, daha sonra il/ilçe
müftülüklerimizin yıl içerisinde gerçekleştirilen mutat personel toplantılarında konunun
hassasiyetle ele alınması, projenin ilke ve hedeflerinin bütün görevlilerimize itina ile duyurulması,
yapılan faaliyetlerin bu toplantılarda değerlendirilmesi ve titizlikle takip edilmesi,
2- Projeye katılacak olan her personelin, Müftülüklerce ek’ te sunulan program esas alınarak
en az 6 saatlik olmak üzere uygulanacak eğitim seminerlerine alınmaları,
3- Eğitim seminerlerinin, akademisyenler, alan uzmanları ve gençlik koordinatörlerinden istifade
edilerek proje uygulanmaya başlamadan önce ivedilikle planlanması ve seminerlerde Başkanlıkça
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hazırlanan ve müftülüklere gönderilen yazılı ve görsel materyallerden istifade edilmesi,
4- Yürütülen faaliyetlerin rapor haline getirilip kayıt altına alınması,
5- İrtibat kurulan gönüllü gençlerle iletişimi devam ettirmek ve diğer gençlik çalışmalarına
katılımlarını sağlamak amacıyla gençlik koordinatörlüklerinin işlevinin artırılması ve ihtiyaç
duyulan yerlerde Başkanlığımız talimatları doğrultusunda “Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezi”
ve “Okuma Salonu” açılması,
6- Din görevlilerimize yönelik "Gençlerle İletişim" ve “Gençlik Çalışmalarında Yöntem" konulu
konferans, çalıştay, atölye çalışması vb. faaliyetlerin tertip edilmesi,
Hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Osman TIRAŞÇI
Diyanet İşleri Başkanı V.

Dağıtım:
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)
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… İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
“GENÇLİĞE DEĞER” PROJESİ PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI
BİRİNCİ GÜN
SN
1

TARİH

…

SAAT

KONU
Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik
Çalışmaları

09:30-10:45 -Başkanlık ve TDV’nin
Çalışmalarının Tanıtımı
-Gençlik Yönergesi ve
Değer Projesi

Gençlik

EĞİTİMCİ

…

Gençliğe

-Kurumlar Arası İşbirliği

ARA
Gençlerle Etkili İletişim ve Gençlere
Ulaşma Stratejileri

2
…

11:00-12:15 -Lise ve Üniversite Gençleriyle İletişim

…

-Ailede Gençlerle İletişim
-Çalışan Gençlik

İKİNCİ GÜN
SN
3

TARİH

…

SAAT

09:30-10:45

KONU
Ergenlik Psikolojisi ve Yaklaşımlar
-Bedensel Değişim ve Mahremiyet
Algısı

EĞİTİMCİ

…

-Psikolojik Gelişim Dönemleri
-Gelecek Algısı Oluşumu ve Manevi
Rehberlik
ARA
Dezavantajlı Gençlere
İletişim
ve
Problem
Yöntemleri

4

…

Yönelik
Çözme

11:00-12:15 -Engelli Gençler
-Bağımlı Gençler
-Dağılmış Aile Çocukları
-Sosyal Hizmet Kurumlarında
Yetişmiş Gençler

11

…

ÜÇÜNCÜ GÜN

SN
5

TARİH

…

SAAT

KONU
Gençlik Dönemi Dini Krizler ve Din
Eğitimi

09:30-10:45 -İnanç Problemleri ve Din Karşıtı
Akımlar

EĞİTİMCİ

…

-Gençlere Yönelik Din İstismarına Karşı
Farkındalık Eğitimi
-Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı
ARA
Liderlik ve Takım Çalışması

6
…

11:00-12:15

-Liderlik Becerileri
-Zaman Yönetimi
-Süreç Yönetimi (Planlama- Takip
Denetim-Raporlama)
-Mali kaynak Üretim ve Yönetimi

22

…

