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Adı Kitap Oku-Yorum 

Sorumlusu İl ve İlçe Müftülükleri

Amacı
Din görevlilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve 
yürütülen din hizmetlerinin niteliğini artırmak.

Hedefleri

 Din görevlilerinin proje süresince ayda en az bir kitap ve dergi 
okumaları.

 Okunan kitap ve dergilerin her ay gruplar halinde müzakere edilmesi.

Hedef Kitlesi İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlar

Süresi 12 Ay

GİRİŞ

İnsanın bilgi,  hakikat  ve anlam arayışında kendisine başvurduğu en önemli  yöntemlerden birisi
kuşkusuz  okuma  eylemidir.  İnsanoğlu  çoğu  zaman  geçmişin  tecrübesini,  bugünün  soru  ve
sorunlarını satıra dökülenlerden öğrendiği gibi geleceğe dair beklenti ve umutlarını da yazıyla ifade
eder. İslam Dininin ilk emrinin “Oku” olması, Kur’an-ı Kerim’de kaleme ve yazdıklarına yemin
edilmesi,  insanoğlunun  daima  kâinattaki  nizamı  ve  geçmiş  ümmetlerin  başına  gelenleri  ibretle
tefekkür  ve  tezekkür  etmeye  davet  edilmesi  bu  anlamda  ilme  ve  okumaya  verilen  değeri
göstermektedir.

Günümüzde sosyo-kültürel hayatta ve teknoloji alanında yaşanan hızlı dönüşümler karşısında dünü
ve  bugünü  iyi  okumaya,  geleceğe  dair  makul  bir  plan  ve  ideal  ortaya  koymaya  ihtiyaç
bulunmaktadır.  Milletimizin  manevi  hayatına rehberlik  eden,  hem sevincinde  hem de  hüznünde
onlarla  birlikte  olan din görevlileri;  böylesi  bir  ortamda vazife  mesuliyeti  ile  daima kendilerini
yenilemek, bilgi dağarcıklarını genişletmek ve İslam’ın yüce hakikatlerini insanlara hikmetle güzel
öğütle  ulaştırmak  için  gayret  sarf  etmektedir.  Din  hizmetlerine  ömürlerini  vakfeden  bu  hizmet
erlerinin çağımız insanına hitap edebilecek bir bilgi ve donanıma sahip olmasının önemi ise izahtan
varestedir.

Bu itibarla Başkanlığımız din görevlilerine yönelik okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin
geliştirilerek  devam ettirilmesini  din  hizmetlerinin  verimliliğinin  artırılmasının  vazgeçilmez  bir
unsuru olarak görmektedir.  Bu çerçevede 2021 yılında ülke genelinde din görevlilerine yönelik
“Kitap Oku-Yorum” başlığıyla aşağıda belirtilen çerçevede bir proje hayata geçirilecektir.
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PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI

 Proje kapsamında din görevlileri en az altı (6), en fazla on iki (12) kişilik gruplara ayrılır.
Grupların teşekkülünde görev bölgelerinin yakınlığı,  ulaşım ve iletişim imkânları dikkate
alınır.

 Ayın ilk gününden itibaren bireysel olarak bütün din görevlilerince o ay için belirlenmiş
kitap ve dergi okunur.

 Her okuma grubu ay sonlarında çoğunluğun katılımın mümkün olacağı bir gün ve saatte
müzakere için bir araya gelir. Müzakereler salgın tedbirleri nedeniyle yüz yüze yapılamadığı
takdirde çevrimiçi icra edilir.

 Her ay için grup içerisinden bir din görevlisi koordinatör olarak tespit edilir. Koordinatörlük
her ay farklı bir din görevlisine tevdi edilir.

 Koordinatör; grup üyelerine okunacak kitapların temini konusunda yardımcı olur. Gerekli
hatırlatma ve teşvikleri yaparak müzakere ortamının oluşturulmasını sağlar. Grup üyelerinin
kitap ve dergiyi okuma ve müzakerelere katılım durumlarını müftülüğe bildirir.

 Müzakere okunan bölümler üzerinde dikkat çeken ve paylaşılmasında yarar görülen konular
üzerinde yoğunlaşır. Polemik konusu olabilecek hususlar ile siyasi konulara girilmez.

 Müzakerelerin 60 – 120 dakika arasında bir süre içerisinde tamamlanması esas olarak kabul
edilir.

 Müftü, vaiz, şube müdürü, murakıp ve din hizmetleri uzmanları dönüşümlü olarak müzakere
gruplarına iştirak eder.

 Projenin raporlanması il ve ilçe müftülükleri tarafından DİBBYS-DHYS üzerinde “Faaliyet
Kaydetme” ekranından “Diğer Faaliyetler > Sosyal Faaliyetler > Eğitim/Dersler/Okuma
>  Kitap  Oku-Yorum  Projesi” faaliyet  türüne  hedef  kitle  “Din  Görevlileri”  seçilerek
gerçekleştirilecektir.  Her  ay  için  ilgili  müftülükçe  yalnızca  bir  kayıt  oluşturulur.  Bütün
gruplarda müzakerelere katılan din görevlilerinin toplam sayısı ilgili sekmeye tek seferde
girilir. 

 Proje  takvimin  bitiminde  belirlenen  bütün  kitap  ve  dergileri  okuyarak  müzakerelerin
tamamına iştirak eden din görevlileri imkânlar nispetinde mahallinde taltif edilir. Ayrıca bu
din görevlilerine il ve ilçe müftülüklerince katılım belgesi takdim edilir. 

Proje Genel Koordinasyonu Bilgi İçin İletişim

Din Hizmetleri Genel Md.
Cami Hizmetleri Daire Bşk.
0312 295 73 33
camihizmetleri@diyanet.gov.tr

Ömer Faruk ARSLAN 
Diyanet İşleri Uzmanı
0312 295 73 29
ofaruk.arslan@diyanet.gov.tr

Bünyamin ÖNDER
Veri Haz. ve Kontrol İşletmeni
0312 295 73 65
bunyamin.onder@diyanet.gov.tr
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