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1 RüsTEM cAN L MüFTüŞü f.Lis. xınaoçııiz aoNGULDAX
BAYRAiı ]AilAcl

ırERKEz JLU cAMii HAYAT VE CAMi
uİüFrü YRD, IL.FAK (4RAoENiz ZOİİGULDAX t{ERı(Ez yENi c.

ööır 4,1o.za19 cuüA ı. DöNEM §EMAATsALiH

KERiM

Top§AıilLoĞLu ,leQ L.FAX
HAYAT VE CAMi

HAYAT vE cA,Mi

-

HAYAT VE CAMi

HAYAT VE CAMi

qAYAT Vğ cAMi

öĞLEKARADtNiz zotlcULDAx (ARAı{AN /ENi fuıAtl. C.
4.1o.?019 aua4A ı. BöNEM :ğMAAT

vaiz iL.FAK (ARADENiz (ARAMAN 1Ğı-e 4.10.20r9 cuı,ıA 4. DöNEM }EMAATALAATTiN rUTKUN
İONGULDAK irERKEz c.

şUBE MD. İL.FAK KARADENiz öĞı-t 4.10.20r9 :U!t A ı. DöNEiı
ERCAN

zoNGuLDAı(

İONGULDAK

ilRAMAN (ARAMANLAR MAH.C. EMAAT
3iNGöL

iL.FAK K.ARADğN'z öĞı_e ı.to.zoıs Icuıın
7 !lUsTAFA HAVYAR

KARAMAN i(ADı MAH. c. ı. DöNEM cEMAAT
r.Lls. KARADENiz .o**r.* IilÇil 5ĞLE 4.10^2019 a. DöNE[4 }İı!lAATılğHMET flLMAz

(ELLER c, ııyeı ve caıııi
L.FAK {ARADENia ıoNGuLDAı< KARAMAN )ĞLE 4,10.20l9 cUMA ı. DöııEırt :EMAATüizAirıETTiN DERELi

(ELLER cAVt HAYAT VE CAMi

HAYAT VE CAMi
l-H L.FAK KARADENiz ZONGULDAK lrEftKEz öĞLE 4.1o.2a19 ıuMA DöNEM :EırAAT0 rEVFiK BERB§R _x FAK KARADENiz zot\ıGULDAX MERK§z öĞLE 4,1o.2a19 cuMA DöNEı, cEıt AAT11 RğsT§M

§AYRAM

§Al,J ilüFTüsü
HAYAT VE CAMi

Li§. xaneoşııiz zoİ,lGuLDAK <oİLU .ATiH c.
öĞı_r 4.1 0,201 9 cuMA 0öNEtr4 ]EasAAT

0ANAğl

3AyuK

ııünü vno. |iı_.rex <ARA§ENiz ıoNçULD,AX MşR!(şu

uLE 
^9xMANıN VE AlLEy| KoRUMAN|N öNEMi )Ğıç ,İ,!.10,2019 CutrA ğöN€M

13 «şRiıı c|LE xuRMANıN VE AiLEyi XoRUMANıN öNEiriıaiz liı_.rax |xıneoe*!ı |.o*nu*İr !lERXğğ !ĞLE ,,,'.10.20J9
;UlltA ü. §öN§M

uı.lsTAFA }"{AVYAR
yENi c. AiLE XuRMANlN VE AiLEYı KoRUMANıN öNEiri

;§Mra
ı.x. uztıaxı |v.ıis. iA§ADg§;z uoNGuLDA( §İE*xğz AclL|X c.

!GLğ J r.10.20r9 3UMA 1. DöNEM lcrııııı
İOPSAKALOGLU şAiz iL,İAx ı(ARADütij2

qıLE Xl.rRınANiN V€ AiLEYi KoRUMAN|N öNğıri }ĞLE İ 1.rs.İOr9ıoNĞuL MğRX§z ıoGuKŞu c. 4. üö§Eİrr
RüSTFM cAN iL MüFTüsü Y.Lis. GRAoğNiz

lıLE KuRMAN|N VE AiLEYİ KoRU|vtANlN öNEıri
1 1..1o.2{ıl9aoNGuLDAK KiLiMLi rENi c. ıuıtİA ı. DöııE§l ıEı.{tAT8AYRAM

şEVKET

DANAcl

9uLuT

!,rüFTü YRD. L.FAK
AiLğ içi iLEıisimDş §EvGi vE §AyGı

-

.{iLğ içi iLETişiJı,!DE §Ev§i vE SAYGılB
(ARADİNiz aoNGuLDAK ueRKEz öĞLE ,8,1o.20l9 :uMA 4. DöNEM ,EMAAT

iLçE MüF. IL.FAı( KARAOEN2 ZONGULDAX lrERKEz JLU cAMii
öĞLE ,8,10.2019 ıuMA 1. DöNEM cEMAAT

19 BAYUK vAlz L,FAK (ARAD:Niz
ıLğ iç' iL€TişiİüşE §§Vçi VE sAYcl iĞtE ,8.İONGULDAX E,PAZARclK MERKEZ c. cUMA 4. DöNEM :EMAATsALiH

vaQ iL.FAK IAitE iÇi iLErişiMDE s§vci vE SAYGİ

-

AİLE içi iLEriŞiMDe sEvGi vE sıyeı
AüLE lÇi iLEriŞiMDE sEVG'vE sAYGl

-

AiLE içi iLErişiMrE sEVG'VE §AYGı

-

AiLğ iÇiiLEl-işiMo§ sEV§iV€ §AYG!

-

1lLE lÇi iL§TİşiMDE §EVGiVE sAYGl

öĞı-r
'21 TUTKUN

BiNGöL

KARADEN'z ZONGULDAK tJlERKEz
§ELinİİYE c.

18.1 0.2019 OUMA 4. DöNEM CEMAAT
ıUBE MD. L.FAK KARAoeNiz ZONGULDAK E-PAZARClt( ELVAN MAH, c,
şUBE MD. L-FAK KARADeNiz ZONGULDAK E.PAzARcl1( rAsılrAcı c.

öĞLE 1 8.10.20r9 }UMA ı. Döı{EM CEMAAT
HAVYAR Y.Lis. KARADENiz ZONGULDAK [İERKEz }Ğıe 1 8^r0-2019 cuMA 4. DÖNEM

24 YlLMAz ].H. uzıı/lANı
YENi c, 3E|1,1AAT

rEVFiX
L.FAX üRADENiz İONGULDAK PAZARclX cELEPcioĞLu MAH. c.

öĞtE ,f8.10.2019 ıuMA 4. DöNEıİ cEMAA,
3ERBER i-H IL.FAK xıneoıı,ıiz İONGULDAK öĞLE

öĞtE

,,8.10.2019 :uMA 4. DöNEMlıERKEz ioĞuKşU c ıiLş iciiL§Ti§i[rn§ 3EIiAAT

1 8.10.2019 0uMA ı. DöNEM cEirAAT

94ru. 4 d ş.
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L
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lÜSTEM }AN L MÜFTüsü 1.Lis, (ARAoENiz zof,lGULDAX :REĞLi İAFA c.
ıAYRAlı{ )ANAcl ıltüFTü YRo. L.FAK

öRNEK aiR EBEVEYN oLMAK

-

5RNEK BiR E8EVEYN oLMAx

5RNEX BiR EBEVEvN oı MA(

JĞı_r 25,1 0,201 9 ı. oöNEM :EMAAT<ARADEN.Z İOİ,İGULDAK ılERı(Ez ıoĞUKsU c.
]uMA

(ERiM 3AYUK lAiz L.FAı( öĞLE 25.1 0.201 9 )UMA ı. DöNEM ]EMAAT
|9

(ARADENiz :oNGuLDAK !ıERKEz qÜZGARLlMEşE c.
lAVYAR ].H. UZMANl /.Lis, )ĞLE 25.1o.2o19 }uMA ı. DöNEM :EMAAT

E
31

32

33

34

l5

,6

17

tüsTEM
(ARAoEN2 aoNGULDAX dERKEz :ENER YAYLA c.

JtU cAMii

1nıtex ain E8EVEYN oLırAK;AN L MüFTüSü r.Lis.

L.FAK

L.FAK

KARAOENİZ

(ARADENİz

(ARADENlz

:oNGULDAK \LAPLl

l|ERKEz

,lERKEz

iĞLE 25.10,20.,9 )uMA ı, DöNEu :E[|AAT

;EMAAT

;EMAAT

rEVFiK ıERBER .H
\LLAH,lN EMANETi oLARAK çocuK 5Ğrp 1.11.2o19 l. DöNEMZONGULDAK

:oNGULDAK

ıoĞUKsU c,

\clLlK c.

:UMA
(ERiM BAYuK ıAiz

\LLAH,lN EMANETi oLARAK çocUK )ĞLE 1.1 1.20l9 :uMA l. DÖNEM

§ALiH rOPSAKALOĞLU ıalz L.FAK
\LLAH,IN EMANET| oLARAK çocuK )Ğı-e 1.,|,!.2019 )UMA ı. DöNEM(ARADENlz :oNGuLDAK tlERKEz

,lERKEz

lENi c.

JLU cAMlı

]EMAAT
tlzA \Rl LçE MÜF. L.FAK

\LLAH,lN EMANETl oLARAK ÇocUK 5Ğı-e 1.11.2019 )uMA l. DöNEM ;EilAAT

;EMAAT
lrusTAFA {AVYAR ).H. uzuANı

\LLAH,ıN EMANET| oLARAK çocuK )ĞLE ,1.11.2019
l. DöNEM,.Lis. GRADENi2 :oNGULDAK ,ERKEz ,lEoiNE YEşiL c.

:UMA

lüsTEM )AN L MüFTüsü r.Li§. <ARAoENiz

(ARAOEN'z

\LLAi1,|N ğtlANETl oLARAK çocuX )Ğı-e 1.11.2019 ]. DöNEıJ| :EMAAT
3AYRAM ]ANAcl

İONGULDAK ürERKEz JLu cAMii !rEVLiD KANDiLi i6ıg 8.1 1.201e ı. DöNFMıluFTu YRD. L.FAK ıoNGuLDA( iıERKFİ }oĞUı(sU c,
}uMA ]EMAAT

38

}9

;ııiı roPslıKALo6LU vaiz L.FAK
lıEvLlD KANDlLl

iĞıe 8.1 1.201 9 ;uMA ı. DöNEMqRADENi2 :oNGULDA( ,EYcuirA

.lERKEZ

(AslMLAR M. c.
)EirAAT

(ERiM İAYuK lAl2 L.FAK (ARADENiz 5Ğıe 8.1 1.2o19 :UMA l. DÖNE!,

ı0
İONGULDAK /§Ni C.

\LAATTiN ruTKUil iuBE MD. L.FAX
KANDlLl

)ĞLE 8,1,1.20r9(AR.ADENiz İONGULDAK lEYcuMA ıAHinANLl c.
:UMA DoNEM )Elt4AAT

L1 iRcAN ]iNGöı- L.FAK
KANDlL,

)Ğıe 8.,'1,20l9 ı. DöNEıı :şMAATıuBE MD- GRADİNiz İONGULDAK

:otlGuLDAX

3EYcuMA

3EYcUıtılA

(oRucUK KARş| M. c.
:uMA

§lUsTAFA {AvYAR ).H. uzMANl f.Lis. (ARAoİNjz
nEvLIU KANDiL|

)ĞtE 8.1 1 "2019 ]uMA DÖNEM ;§MAAT
i3 JlEHMET nLMA2 ).H. uzMANl L,pAK

(uRUCuK KARş|YAKA ğsT .ıEVLio KANDiLi
loe.e 8.1 1,a01 9 )uMA l. DöNEM«RADEN2 3EYcUıiA \4ERKEz c,vizAMErriN )EReLi -H L.FAK

KANDlLl
)Ğı_e ı. DöNEM }ElüAAT

)EırAAT

<AR/ıDENiz zoı{GuLDAx

ZONGULDAX

ı|ERKEZ \clLlK c.
)UMA

l5 lÜsTEM ;AN L MÜFTüsÜ t'.Lis.
ırEVLiD KANDiLi

}Ğı_e 8.1,1.2o1s )uMA l. DÖNEi
ı6

(ARADENız
)AYcuMA .ENi c.

ıı-u ceuii
3AYRAM )ANAcl i/ıÜFTÜ YRD. L.FAK GRADENiz

JsVE-i HAsENE oLARAK PEYGAMBERiMiz VE AiLE )Ğı-e 15.1,.2019 :UMA ı. DöNEM :EMAAT
17 (ERiM ıAYuK lA,z L.FAK

isVE_i HAsENE oLARAK PEYGAMBERiMiz VE Ail F )Ğı-e 15.,ı 1.2o19 :UMA ı. DöNEMGRADENiz uERKEz rENi c.ı8 rEVFiK BERBER -H L.FAK
JsVE-i HAsENE oLAFı/AK PEYĞAMnrpiuiz rıç ıiı 5ĞLE ,ı5.1 1.20.|9 :UMA ı. DöNEM

l9
İONGULDAK iıERKEz ;oĞUKsU c.

:EMAAT
jALiH rOPSAKALOĞLU lAlz L.FAK

JsVE-i HAsENE oLARAK PEYGAMBeniıuİz vp aiı r )ĞLE l5.1.1.2019 :UMA ı. DÖNEMaoNGuLDAX ,ERXEz \clLlK c.uUSTAFA |lAVYAR /.Lis.
]sVE-i HAsENE oLAFlAK PFYGAMRFpiMİ, ı,E 

^lI 5Ğı-t 1 5.1 1.2o1 9 }uMA ı. oöNEMJ.H. UZMANl <ıReoeıı2 ZONGULDAK ,lERKEz -oKMAN HEKiM c.

JLu CAMij

:EMAAT

1
3
1
,4

lÜsTEM ]AN L MüFTüsÜ y.Li§. qRAoENiz İONGULDAK
JsvE-l HAsENE oLARAK PEYGAMBER|Mlz VE AiLE 5Ğı-e l 5.1 1.2ol9 )UMA l. oöNEM ]EMMT;ÖKçEBEY

3AYRAM

iEvKET

,ANAcl !rüFTÜ YRD. L.FAK
lçlNDE vE DlşlNDA ırAHREn4iYET

)Ğı-E 22.11.2019 )UMA l. DöNğM(ARADENiz loNGı,l nAr uERKez fENi c. \iLE İÇiNDE vE 0,şlNDA MAHREM'YET
]€MAAT

ıULUT LçE MÜF. L-FAK iĞı-e 22.11.2019 ;uMA ı. DöNEM«RADENiz

fiRADENiz

İONGULOAK lıERKEz JLu cAMii(ERiİ, BAYuK ıAız L.FAK

L.FAK

ılLE lÇıNDE vE olşlNDA MAHREMiYET )ĞLE 22.11.20,19 )uMA l. DöNEM :EırAAT1oNGULoAK (ARAırAN ıERKEz c.i5 \LAATTiN ruTKUN şUEE MD.
lilE içiNDE VE olŞlNDA MAHREMiYET 1Ğı-ı 22.11.2019 ]u[,lA ı. DÖNEı,r

i5
aoNGuLDAK

aoNGuLDAK

aoNGULDAx

lrERKEz ;APçA MERKEZ c.
:ElllAAT

:RcAN 3iNGöL İu8E MD. L.FAK
ııLE lçıNDE VE o,ş|NDA MAHREMiYET )ĞLE 22.11.2019 :UMA ], DöNEMKARADğNiz

GRADENlz

aERKEz SAPçA soFuLAR M.c-
)EMAAT

;7 ıMusTAFA {AVYAR /.Lis.
\lLE lÇlNDE VE DışlNDA MAHREMiYET

)Ğı_e 22.11.2o1s ]uMA ı. DöNEMllERKez ,oFuLAR DERE MAH.c.
:El!,lAAT

xlMEHMET rlLMA2 }.H. UZMANl L.FAK
\ıLE lçlNDE VE DıştNDA MAHREMiYET

)Ğı_r 22-11.2o1s )UMA ı. DöNEM :EırAAT(ARAnFiliz ıotlGULDAx (ARAMAN )sMANLl MAH.DERE c.;9 ,ALiH rOPSAKALOĞLU ıa2 L.FAK
\lLE lçıNDE VE DlşlNDA MAHREMiYET

5Ğı_e }uıırA ı. DöNEM(ARAoENiz UONGULDAK ,ERKEz \clLlK c.
22.11.2o19 :E{tıAAT

,0 |"EVFiı( 3ERBER -q L.FAK
cllE lçlNDE VE DjŞlNoA MAHREM|YET öĞLE )UMA l. DÖN€M ;EMAAT

;EMAAT

<ARADENiz 0NGULDAK lrERKEz ioĞUKsU c. \!LE |çıNDE vE DtşıNDA MAHREMiyET iĞı_e 22.11.2019 :UMA ı. oÖNFM

}14?e^
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lüsTEM )Arl L ırÜFTÜ§Ü 1.Lİ§. (ıpnnğill,
3AYRAM 

l§AtilAcı irüFTÜ YRö, L.FAK .o*r="irl;;; lrERxEz

utu cAMii

iOĞUKsu c.

üL§DE iHiiAL Vğ AiLE içi şiDDET /9LE 29.11.20.t 9 :u§lA t. DöNEı, |ceuaır(ERiıu 3AYUK ıaiz L.rAK <ARAöENiz
1ILEDE lHMAL Vt AıLE iÇİşaDDET

}Ğı_e 29.1 1.20İ9 ı. DöNEM:oNGULDAx |ııenxsz \clLlK c.
]UllrA

}uMA

]E§lAAT
şALil"l ropsıxaı<ıĞıu lüAiz

LÇ§ irüF.

l ç^g l(ARADEl.,iz
\ıLEDE iHMAL vı A,LE içi şiDDET 

.-lİ"..
:oNGuLDAı ,lğRN€z /ENl c.

JLu cAMii

29.1.|.2ol9 ı. DöNEM
i5 ilİA ARl ııLEoE iHi.lAL VE Aııe İçi şiooer

L-FAX (ARADENiz |zoııcuıoaı
-ı(ARADENiz 

|zon cu,_oo*

}ĞLE 29,1,.2o19 :uMA ı. DöNEM }:t AAT
lrusTAFA .{AyVAR

).H. uzll4Aiıl f , i§
!lERXİz

ıtLEDE ıHı,AL vE A,LE iÇi şiDoET lĞLE ?6 :UtıA ı. ööNEM :Ell]!AAİ
i7 tÜsTEM :AN iL MüFTüsü

ırüFTü YRD,

İARİTOPRAK C. .ıiLEDğ iHMAL vE alıe ;çı şooe-
/.Lis, GRADENiZ |zoııcuı-oex lrERKEz l,JLıJ cAMii

29,11.2019 :UAlA ı. DÖtiEM
58 3AYRAM )ANAcı

(uR,AN,DAN AiLE öRNEKLERi
L.FAK <eRAoENjz |zoıcuı-oex ,ıERKEz

5ĞLE 6.12.2019 :UMA ı. DöNEiil :EMAAT
1
ı0

sALiH rOPSAKALOĞLU
\clLlK c.

:LVAN MAH. c.

(uR,AN,DAN AiLE öRNEKLERllAlz L.FAK <eRADENlz |zoıcuı-oax :.PAZARclK
5ĞLE 6.12.2o1s )UMA ı. DöNEM :EMAAT

(ERiM BAYUK

.IAVYAR

ıeız L.FAK
(uR,AN,DAN A|LE öRNEKLERi

1ĞLE 6.12.20r9 ı. DöNEu
|:

l2

GRADENiz |zoııcuı-oıx ,lERKEz |'ENl c. KuR,AN,oAN A|LE öRNEKLERi
3uMA :EMMT

).H. UzMANl /.Lis. (AReDENiz |ro"cu.oo* rAsMAcl c 'ĞLE
6.12.2019 ]UMA ı. DöNEM 3EMAAT

9lEHMET (lLMAz
).H. uzMANl

(uR,AN,DAN AlLE öRNEKLERl
5Ğı-eL.FAK (ARADENiz 

|ro*or.oo* ;ALCA MAH. c.
6.12.2019 )UMA ı. DöNEM

l3 ıLAArrıN ruTKUN )UBE MD.
(uR,AN,DAN AiLE öRNEKLERi

5ĞLE

)Ğı-e

L.FAK GRADENiz lzoııcuı-oax :.PAZARclK 6.12.2019 )UMA l. DöNEM,!
l5

:RcAN ]iNGöL
:ELEPcioĞLu MAH. c. (uR,AN,DAN AiLE önııexı-enl

iUBE MD. L.FAK qRAoENlz |zoı.ıcuı-oax t ERKEZ s.ız.zoıs |cuuı ı. DöNEM )EMAAT
rEVFiK 3ERBER .H L.FAK

\sMA AsLANiYE c_ (uR,AN,DAN AlLE öRNEKLERı
6.12.2o19 )UMA ı. DöNEM

lüsTEM :AN (ARADENı,

:oNGULDAK lllERKEz soĞuKsu c. (UR,AN,DAN AiLE öRNEKLERİ

.]JTF=TIMÇ|.!G|NL!§lıE/ıt!ıpıııı-ıxı_an

)ĞLE

:EMAAT

L MğFTüsü /.Lis. znNcl lı ıLAPLl lrERKEZ c.
6.12.201 9 :UMA ı. DöNEu CEıiAAT

]EnnAAT

l7 İAYfrAM DAııAcl ,iİüFTü yRD. L,FAK )6LE :UMA(4RAoENiz İOİJGULDAK lrERi(Ez JLU cAMii
13.12.2o19 oöırıı

9
l9

!lUsTAFA {AVYAR ].H. UzMANl /.Lis. )ĞLE iUMA(ARAoENiz aoNGuLDAK uERKEz /ENi c.
13.12.201 9 ı. DöN€M €tırAAT

ıEvFiK 3ERBER _H L.FAK KARADENiz

@un
)Ğıe ı. DöNEAl }EluAATİONGULDAK IERKEz ıoĞuKsu c.

13.12.201 9 :U[4A
(ERiM 3AYuK rAiz L.FAK QRADENiz ]ĞLE

aoNcl lr n6( lrERKEz (cıLlK c.

;ELıMiYE c.

1 3.,ı2.201 9 ,,uMA DöNEM ]E,lrAAT
iALiH roPsAKALoGLU ıAiz L.FAK

!'üxeriıı çıLGtNtıĞl. aaĞıMııııxten

)ĞLt ,3,12.2019 ı. DöNEM :EMAAT(ARADENiz İONGULOAK :uMA
RüsTEı, ;AN L ıı4üFTüsü r,Liş. (ARADENiz İONGULDAK

aoNGuLDAK

:REĞLi
lĞL€ 13^12.20.19 ,U!uA 14. DöNEM ]EMAAT

3AYRAM )ANAcl 1,1üFTü YRD. L.FAK (ARADEN;z
BEYLANA VE A|LE İÇi HOŞGÖRÜ

)ĞtE 20.12.201s ı, DöNEM.lERKEz /ENi c. ıEMAAT
İEVKET BULUT LçE MüF.

rAiz

ııEvıaııa ve aiıç iÇi HoşGöRü
iL.FAx (ARADENiz aoNGuLDAK !lERKrz

)Ğl F 2o.12.2019 :U[,lA ı. DöNtM }şMAAT
(ERiıiı 3AYUX

JLU cAMii ıçvıaıva vç aiıç içi HoşGöRü
)ĞLEL,FAK KARAoENiz

KARAoENiz

zoNGuLDAK |"=r"rro (ARAPINAR MERyEM H.c,
20,12.2019 }uMA ı. DöNFM ıEtlrAAT

MU§TAFA

-

lrEHMET

.lAVYAR
).H. uzMAİ.ıl r.Lis, öĞLE }UMAİONGULDAK 3EYcUıdA AFRKF? a

20.12.2019 r. DöNEM
"*EMA.AT

fiLMAd ).H. uzMANl L.FAK <ARADEN2 ZONGULDAX 3EYcuMA iARAYc,k {öVii .
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