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SAMSUN İL MÜFTÜLÜĞÜ 

 PROJE TEKLİF FORMU 

Proje Yılı:         

Proje Sayısı :   1  

PROJE SORUMLUSU:  

PROJE KOORDİNATÖRÜ:  

İletişim bilgileri:  

Tel no (Müftülük):  

Tel no (cep):  

Fax no:  

E-mail:  
 

İl Müftüsü) 

Hacı Mehmet AKDOĞAN    (Uzman Vaiz) 

Samsun İl Müftülüğü 

0-362-447 28 75 

0-537-207 42 28 

0-362-447 27 41 

vaizmehmet06@hotmail.com.tr 

ANAHTAR SÖZCÜKLER  
 

EMR-NEHY-VAİZ-İMAM-MÜEZZİN-K.K.ÖĞRT-TEBLİĞ-TEMSİL-DİN 

HİZMETİ-DİN GÖNÜLLÜSÜ 

PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER 

PROJENİN ADI:   
 

İDEAL DİN GÖREVLİSİ-DİN GÖNÜLLÜSÜ BU MİLLETİN OMURGASI-

DİN GÖNÜLLÜSÜ OLABİLMEK 

PROJENİN KISA  TANIMI :  
 

Proje Samsun İl Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri arasında ortaklaşa 

gerçekleştirilecektir. Projemiz ülkemizin genelinde görev yapan görevlilerimizde 

saptanan bir takım eksiklilere dayalı hazırlanmıştır. Proje taslağı hazırlığından önce 

samsun ve ilçelerinde görev yapan ve her zaman din görevlileri ile birebir muhatap 

olan vaizlerle istişareler yapılmıştır. Proje taslağını hazırlama aşamasında din 

görevlileri ile daha sıkı bir diyaloğa geçilerek onların bakış açıları görev anlayışları 

tespiti yapılmıştır. Proje hazırlığına başlamadan önce bazı ilçe müftüleri ile 

görüşülerek din görevlilerinin durumları hususunda genel bilgiler alınmıştır.  

Proje Koordinatörü Uzman Vaiz Hacı Mehmet AKDOĞAN 18 yıllık din görevliliği 

süresince muhatap olduğu din görevlileri profilini gözden geçirerek Samsun da din 

görevlilerinde bir farkındalık oluşturabilmek ve din görevlilerine katkı sağlayabilmek 

için bir proje taslağı hazırlayarak,  İl Müftü Yardımcısı Alaettin KIRBIYIK ‘a proje 

taslağını sunmuştur. 

mailto:vaizmehmet06@hotmail.com.tr
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Proje kapsamında din görevlilerinin konumunu kendilerine anlatarak görevlerinde 

daha titiz olmalarını sağlayabilmek ve cemaatleri ile diyaloglarına katkı sağlayabilmek 

için bu proje hazırlanmıştır.  

Proje samsunun 17 ilçesinde uygulamaya konulacaktır. Proje eğitim çeşitliliğine ve 

program farklılığına sahiptir. Eğitim konularının belirlenmesinde din görevlilerinin 

onurlandırılmasına yönelik konular özellikle konu başlığı olarak seçilmiştir. Proje 

hazırlama aşamasında ilçe müftüleri ile görüşme yapılmış ve din görevlilerimizde 

sıklıkla görülen eksiklikler üzerinde durulması hususunda görüş birliğine varılmıştır.   

Proje kapsamında düzenlenecek eğitim programlarında Din Görevlisinin konumu 

üzerinde durularak büyük bir emanetin üzerlerinde olduğunu kendilerine hatırlatılması       

sağlanacaktır. Eğitim programlarının konuları ilçe müftüleri ile yapılan istişarelerle 

belirlenecektir. 

Örnek din görevlisi olma hususunda din görevlilerinin heyecanını artırmak. 

Din görevlilerinin birbiri ile ilişkilerinde samimiyetin gelişmesine katkı sağlamak. 

Aileler arası ilişkilerin kurulmasına yardımcı olmak. 

PROJENİN GENEL AMACI:  
 

 İdeal din görevlisinin nasıl olması gerektiğini din görevlilerine hatırlatarak din 

görevlilerinin bilinçlenmesini sağlamak. 

 Din görevlileri üzerinde oluşmuş yanlış algıların ortadan kalkmasını sağlamak 

 Din görevlilerinin nezaket ve temsiliyet noktasında gelişimine katkıda 

bulunmak. 

 Halkın din görevlisinin konumunu öğrenmesine katkı sağlamak ve din 

görevlisine cemaatin gereken saygıyı göstermesine yardımcı olmak. 

 Zaman içerisinde İslam hakkında bir takım yanlış anlayışların ortaya çıktığı, 

istismarların yapıldığı ve din adına üretilen bir takım bid’at ve hurafelerle 

insanların zihinlerinin bulandırıldığı bir gerçektir. Bahsedilen bu olumsuzlukları 

ortadan kaldırabilmek maksadıyla sağlıklı dini bilgi üretmek ve bu bilgiyi 

toplumun hizmetine sunacak din görevlilerinin ve din hizmetlerinin kalitesini ve 

verimliliğini artırmak gerekmektedir. Yanlış ve amacından saptırılmış din 

yorumlarına ve bir kısım din aleyhtarlarına karşı toplumsal bir bilincin 
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oluşturulmasına katkı sağlamak bu projenin genel amaçlarındandır.  

 Özetle ifade edecek olursak bu projenin genel amacı din görevliliğinde hizmet 

verimliliğini artırmaktır.  

PROJENİN GEREKÇESİ 

(HEDEFLERİ):  
 

1. Din hizmetlerinde din görevlilerinin bilgi seviyesini artırmak, var olan 

bilgilerini canlı tutmak, yeni gelişmeler karşısında ortaya çıkan problemlere 

verilen cevaplardan zamanında haberdar olmalarını sağlamak 

2. Din görevlilerinin sosyal çevre ile diyaloğa geçerek verimli hizmetlerde 

bulunmasına katkı sağlamak.   

3.  Din görevlilerinin bulundukları makam itibariyle önemli bir yerde olduklarını 

onlara hatırlatmak. 

4. Din görevlisinin bütün Müslümanlar tarafından örnek alınacak şahsiyetler 

olabilmesine katkı sağlamak. 

5. Din görevlileri üzerinde oluşan yanlış algıların ortadan kalkması için din 

görevlilerine rehberlik eğitimi vererek yardımcı olmak. 

6. Cami cemaati ve halkın din görevlisine saygı duymasını sağlamaya katkı 

sağlamak. 

7. Din görevlileri arasında öne çıkmış olan din görevlilerini onure ederek diğer 

görevlilerin buna özenmesini sağlamak. 

8. Din görevlileri arasında birlik ve beraberliği sağlamada yardımcı olmak 

9. Din görevlisi eşlerine yapılacak programlarda din görevlilerini onure ederek aile 

birlikteliğine katkı sağlamak. Din görevlisi aileleri arasındaki ilişkilerin 

gelişmesine katkı sağlamak. 

10. Din hizmetlerinin sunumunda din görevlilerinin karşılaştığı sorunlara çözüm 

üretmelerine yardımcı olmak 

11. Din görevlilerinin sosyal hayatta kendisine destek olacak iletişim becerilerini 

kazandırmak. 

12. Din hizmetlerinin sunumunda başarılı olmanın yolunun din gönüllüsü olmaktan 

geçtiğini kavratmak 

13. Din görevlilerine din hizmeti sunumunda rehberlik ve danışma becerisi 
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kazandırmak.  

14. Din hizmetlerini sahada gerçekleştirecek insan unsuru çok önemlidir ve bu 

kimselerin de en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve bilgilerinin de canlı tutulması 

gerekmektedir.  

15.  Bilgi ile donatılmış dürüst ve erdemli davranışlar sergileyen örnek din 

görevlilerinin sayısının her geçen gün artmasıyla, yirmi dört saat görevde 

olduğunun bilincinde olan, insani ilişkileri tam ve kıvamında gönül erlerinin 

yetişmesine katkı sağlamak. 

16. Din gönüllüsünün, hizmetinin dışında hiç kimseyi bırakmadan, herkese ve her 

kesime kucak açacak, insanları ayrıştırmadan kucaklayan kimse olduğu bilincini 

kazandırmak.  

17. Gönül doktorları olacak bu insanlar hiç kimseyi yargılamadan kuşatıcı bir din 

hizmeti sunacak, insanların dindarlıklarını tartmayacak, onların kendi 

dindarlıklarını kendilerinin inşa etmesine zemin hazırlayacak, kendileri ise 

sağlıklı bir dindarlığın oluşturulmasında topluma örnek olacak, konuştuğu 

zaman peygamber sevgisini ve rahmetini insanlığa gösterebilecektir.  

18. Kısaca özetlersek, Din hizmeti ulvi bir vazifedir. Yüceliğine uygun usul ve 

üslupla temsili gerekir. Geçmişte peygamberlerle yürütülen bu görev; 

peygamberane azim ister. Din insanlar için vardır; dolayısıyla din hizmeti ve 

hizmetlileri insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaya yönelik tutarlı ve 

uygulanabilir çözümler üretebilmelidir. Bu anlayışı görevlilere kazandırmak 

projemizin en önemli hedefidir. 

PROJENIN HEDEF KITLESI:  
 

1. Din görevlileri 

2. K.K. Öğreticileri  

3. Cami Cemaati  

PROJENIN SÜRESI:  
 

Başlangıç Tarihi:   

Bitiş Tarihi :            

PROJENIN UYGULANACAĞI 

YER:  
 

SAMSUN 17 İLÇESİ 
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PROJEDE IŞBIRLIĞI 

YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 

KURULUŞLAR:  
 

I. İL MÜFTÜLÜĞÜ  
1. Proje ile ilgili yapılacak toplantı ve faaliyetlerde  ……………… rehberlik 

yapacaktır 

2. Projenin tüm sekretarya görevi proje koordinatörü Uzman Vaiz Hacı Mehmet 

AKDOĞAN tarafından yapılacaktır.  

3.  İl Müftülüğü tüm konu başlıklarında sunum yapmak üzere uzman personel 

katkısı sağlayacaktır 

II. İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ 

1. İlçe müftüleri yapılacak toplantılara katılarak görüşlerini bildirecek. 

2. Gerekli duyuruları yapacak 

3. Salon belirlenmesi ve salonun hazırlanmasından sorumlu olacak 

V.DİN GÖREVLİLERİ 

1. Proje ekibi tarafından hazırlanan hutbeleri okumak 

2. Proje ekibi tarafından hazırlanan vaazları süresi içinde cami cemati ile 

paylaşmak 

ORTAKLARIN SEÇİLME 

SEBEBİ  
 

Proje İl Müftülüğü projesi olup projede il müftülüğü en önemli ayağı oluşturuyor. İlçe 

müftülükleri hem hedef kitlenin oluşturulması hem de projeye en önemli desteği 

sağlayacak olması sebebiyle projede olması zorunluluktur. Projenin ana konusu din 

görevlisi olup, Projeye gerekli katılımın sağlanabilmesi ve projeden hedeflenen 

sonucun alınabilmesi için projenin ilçe Müftülükleri tarafından benimsenmesi ve 

projenin ortaklaşa yürütülmesi önem arzeder. 

   

PROJE UYGULAMA ADIMLARI  
 

Uygulama Adımları Projenin Sonuna,Seminer, Konferans, Vaaz Programı,  Hutbe ve 

Vaaz hazırlığı ve Sunumu , Ayın Görevlisi Seçimi, Yılın Görevlisi Seçimi, Din 

görevlisi ve eşlerine düzenlenecek yemek programı, Din görevli ve eşleri ile tertip 

edilecek piknik etkinliği Eklenmiştir. 

PROJENİN YÜRÜTME METODU 

VE METODUN NEDEN 

SEÇİLDİĞİ  

Proje 17 ilçede din görevlilerine ve camii cemaatine uygulanacaktır. Proje düzenli 

olarak program çerçevesinde uygulanacak. 

Belirlenen ilçelerde bir günlük seminer düzenlenecek. Her ilçede bir konferans 
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 düzenlenecek. Bütün ilçelerde ve bütün camilerde okunmak üzere Din Görevlisi Bu 

Milletin Omurgasıdır konulu bir hutbe ve vaaz hazırlanacak. 

Her ay ilçelerden bir din görevlisi Ayın din gönüllüsü olarak seçilecek. Yıl sonunda da 

her ilçeden bir din görevlisi yılın din görevlisi olarak seçilecek. Dereceye giren bütün 

görevlilere Hediye takdimi yapılacak. Yılın görevlilerine umre hediye olarak 

verilecek. Din görevlisi ve eşlerine en az bir sefer olmak üzere toplu yemek programı 

düzenlenecek. Her ilçede din görevlisi ve eşlerini kapsayacak şekilde bir piknik 

programı düzenlenecek. Yemek ve piknik programlarına il müftüsü veya müftü 

yardımcılarından birisi konuşmacı olarak katılacak ve din görevlilerini onore edici 

özel bir konuşma yapacaktır. 

PROJE İZLEME MEKANİZMASI  
 

Proje çerçevesinde Seminer, Konferans, Vaaz ve Hutbe programı hazırlanarak ilgili 

kişilere ulaştırılacak. Görevli personele imza karşılığında tebliğ yapılacaktır. İlçe 

müftülüklerine resmi yazı yazılarak programlar ulaştırılacak. İlçe müftülükleri duyuru 

ve salon hazırlığı noktasında sorumlu olacaktır. Personelin programlara katılımından 

müftülükler sorumlu olacaktır.  

İlçe müftüsü belirlenen kriterleri dikkate alarak ilçesinden bir din görevlisini üç kişilik 

bir komisyonla belirleyecek ve il müftülüğüne bilgi verecektir. Yıl sonunda il müftüsü 

ve müftü yardımcılarından oluşan bir komisyon her ilçe için ay görevlilerinin 

arasından yılın görevlisini belirlenen kriterlere göre seçecektir.  

ÖRNEK DİN GÖREVLİSİ SEÇİM KRİTERLERİ 

 Kılık kıyafet 

 Ceza alıp almama 

 Uygulamaya konulmuş projesi 

 Görevde istikrarı 

 Haftalık yaptığı sohbetler 

 Görevli arkadaşları ile diyaloğu 

 Cemaati ile olan diyaloğu 

 İhtiyaç sahiplerine sahip çıkma 
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 Görevdeki temsiliyet 

 Mesleki kabiliyet 

 İlmi çalışmaları 

 Hutbe ve vaaz hazırlıkları 

 Hutbe ve vaaz sunumu  

 Bilgi donanımı 

 Ahlaki donanım 

 Söz fiil uyumu 

 Tebliğ heyecanı 

 Beklentisizlik 

 Doğruluk ve dürüstlük 

 İstişare  

 Görev mahallindeki aktiviteler 

PROJE YÜRÜTME KURULU 1.   

İl Müftüsü-Proje Sorumlusu 

2.   

İl Müftü Yardımcısı- Proje Rehberi-Eğitimci 

3. Hacı Mehmet AKDOĞAN 

Uzman Vaiz-Proje Koordinatörü-Eğitimci 

4. İlçe Müftüleri  

Komisyon Görevlileri 

PROJE EKİBİNİN GÖREV 

TANIMLARI  
 

5.   

İl Müftüsü-Proje Sorumlusu 

6.   

İl Müftü Yardımcısı- Proje Rehberi-Eğitimci 

7. Hacı Mehmet AKDOĞAN 

Uzman Vaiz-Proje Koordinatörü-Eğitimci 

8. Havva ASLAN 
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Adrb Vaizi-Eğitimci 

9. Nihat KAZEL 

Başvaiz-Eğitimci 

MEVCUT DURUM, 

İHTİYAÇLAR VE 

PROBLEMLER  
 

1. Proje taslağı tamamlanmıştır. Projenin uygulamaya konulabilmesi için ilçe 

müftüleri ile görüşülüp proje hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. 

2. Düzenlenecek programlar için, salon, salon dizaynı, ses sistemi, projeksiyon vb. 

ilçe müftülükleri tarafında temin edilecektir. 

3. Projeye ilçe müftülüklerinin ilgili davranması hedeflenen başarıyı olumlu 

etkileyecektir.   

GÜÇLÜ YÖNLER  
 

1. Yasal Yetkinin Varlığı.  

2. Yeterli Uzman Elemanın Varlığı 

3. Yeterli Mekan Varlığı. 

4. Hedef kitleye ulaşmada duyuru kolaylığı 

5. Projede ilçe müftülüklerinin paydaş olması 

ZAYIF YÖNLER İlçelere ulaşım.  

Köylerde görev yapan görevlilerin ulaşımı 

PROJEDEN DOĞRUDAN YA 

DA DOLAYLI YOLDAN FAYDA 

SAĞLAYACAK GRUPLAR  
 

1- Direk Faydalanan Gruplar  

Din görevlileri ve Kuran Kursu Öğreticileri 

Camii Cemaati 

2- Dolaylı Olarak Faydalanan Gruplar  

Çocuklar 

Öğrenciler 

Ergenler 

Halkın tamamı 

FAYDA SAĞLAYAN 

GRUPLARIN NEDEN 

SEÇİLDİĞİ  
 

Din görevlisinin görev bilincine sahip olması huzurlu bir toplumu oluşturmak için 

önemli olup tüm halkı ilgilendirmektedir. 

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK  

 

 Gelecek nesillerin istendik bir şekilde yetişmesinin sürdürülebilirliği 

öngörülmektedir. Projenin Samsun ilimizin bütün ilçelerini de kapsayacak şekilde 
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sürekliliği sağlanarak eğitimlerin daha geniş kitlelere hitabı sağlanması 

öngörülmektedir. İlçe müftülükleri ve din görevlileri ile istişare yapılarak topluma 

katkı sağlayabileceği düşünülen programlar tertip edilecektir.  

PROJENIN TOPLAM 

MALİYETİ  

 

 
 

1. Projenin uygulama salonları ilçe müftülükleri tarafından belirlenecek ve 

dizayn edilecek. 

2. Eğitimcilerin proje alanlarına ulaşımı il müftülüğü araçları ile sağlanacaktır 

3. Proje çerçevesinde görevlendirilen eğitimcilerin ek dersleri kurumlarınca 

ödenmesi sağlanacaktır. 

4. Din görevlilerine verilecek hediyeler hususunda Türkiye Diyanet Vakfından 

destek alınacaktır. 
 

İDEAL DİN GÖREVLİSİ  PROJESİ SEMİNER PROGRAMI 

TARİH  İLÇE ADI KONUŞMACI HEDEF KİTLE KONU 

      DİN GÖREVLİLERİ 

K.K.ÖĞRT. 
 HZ.PEYGAMBER VE İLETİŞİM 

 DİN HİZMETLERİ SUNUMUNDA SORUN 

ÇÖZME 

 DİN HZİMETLERİNDE DANIŞMA VE 

REHBERLİK 

 DİN GÖNÜLLÜĞÜNDE TEMSİL VE 

NEZAKET 

 

 

İDEAL DİN GÖREVLİSİ SEÇİMİ 

TARİH İLÇE 

ADI 

KOMİSYON 

ÜYELERİ 

HEDEF KİTLE KONU 

      DİN 

GÖREVLİLERİ 

KUR’AN 

KURSU 

ÖĞRETİCİLERİ 

 HER AY HER İLÇEDE BİR GÖREVLİNİN AYIN 

GÖREVLİSİ SEÇİMİ 

  DİN GÖREVLİLERDEN YILIN GÖREVLİSİNİN SEÇİMİ 
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İDEAL DİN GÖREVLİSİ  PROJESİ KONFERANS PROGRAMI 

TARİH  İLÇE ADI KONF. VERECEK  HEDEF KİTLE KONU 

      DİN GÖREVLİLERİ 

K.K.ÖĞRT. 

İDEAL DİN GÖREVLİSİ 

 

 

 

 

 

İDEAL DİN GÖREVLİSİ  PROJESİ VAAZ VE HUTBE PROGRAMI 

TARİH İLÇE ADI VAİZLER HEDEF KİTLE   

    HALK  DİN GÖREVLİSİ BU ÜMMETİN OMURGASIDIR 

 EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER VE DİN 

GÖREVLİSİ 

 
 İDEAL DİN GÖREVLİSİ  PROJESİ YEMEK  VE PİKNİK PROGRAMI 

TARİH İLÇE ADI KONUŞMACI HEDEF KİTLE  KONU 

   DİN 

GÖREVLİLERİ 

VE AİLELERİ 

  YEMEK PROGRAMI  

  

   DİN 

GÖREVLİLERİ 

VE AİLELERİ 

 PİKNİK PROGRAMI 

 


