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SAMSUN İL MÜFTÜLÜĞÜ 

AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU 

PROJE TEKLİF FORMU 

Proje Yılı:         

Proje Sayısı :   1  

PROJE SORUMLUSUNUN ADI 

SOYADI:  

PROJE KOORDINATÖRÜNÜN 

ADI SOYADI:  

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 

PROJE YÜRÜTME KURULU -İl Müftüsü-Proje Sorumlusu 

 -İl Müftü Yardımcısı- Proje Rehberi-Eğitimci 

 -Şube Müdürü-Proje Rehberi-Eğitimci 

Hacı Mehmet AKDOĞAN-Uzman Vaiz-Proje Koordinatörü-Eğitimci 

Belirlenecek 5 kişi daha katılacak 

ANAHTAR SÖZCÜKLER  
 

AİLE-EVLİLİK-BOŞANMA-İLETİŞİM 

PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER 

PROJENİN ADI:   
 

YIKILAN UMUTLAR-HAYATLAR BÖLÜNMESİN-HAYALLERİM 

YIKILMASIN-SEVENLER AYRILMASIN 

PROJENİN KISA  TANIMI :  
 

Proje Samsun İl Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri arasında ortaklaşa 

gerçekleştirilecektir. Projemiz bölgemizde boşanmaların artması ve Aile Ve Dini 

Rehberlik Bürolarına gelen soruların boşanma üzerine yoğunlaşmasına dayalı olarak 

hazırlanmıştır. Proje Koordinatörü Uzman Vaiz Hacı Mehmet AKDOĞAN proje 

taslağını hazırlayarak, proje taslağı ve uygulaması ile ilgili Aile Ve Dini Rehberlik 

Bürosu görevlilerini bilgilendirmiş ve proje uygulama hazırlığına geçilmiştir. 

mailto:vaizmehmet06@hotmail.com.tr
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Yapılan toplantılarda, proje kapsamında boşanmaların sebepleri ve sonuçları üzerinde 

durularak boşanmaların önüne geçebilmek amacıyla hem din görevlilerimizin bu 

konuda bilinçlendirilmesi hem de halkın bilgilendirilmesinin uygun olacağı görüşüne 

varılmıştır.  

Proje Samsun ilinin genelini ilgilendiren bir özelliğe sahip olup öncelikle belirlenen 

ilçelerde uygulamaya konulacaktır. Proje eğitim çeşitliliğine sahiptir. Eğitim 

konularının belirlenmesinde Aile ve Dini Rehberlik Bürosuna gelen sorular dikkate 

alınmıştır. Proje hazırlama aşamasında ilçe müftüleri, muhtarlar ve din görevlileri ile 

görüşme yapmak suretiyle bölgemizde sıklıkla görülen aile içi problemler ve bu 

problemler sebebiyle gerçekleşen boşanmaların varlığı tespiti yapılmıştır. Proje 

kapsamında  düzenlenecek eğitim programları ile aile ve evliliğin önemine vurgu 

yapmak suretiyle Müslüman toplumumuzun aile bireylerinin sorumluluk bilincine 

sahip olmalarına katkı sağlanacaktır. Eğitim programlarının konuları boşanmaya sebep 

olan ve boşanmanın neticesinde doğacak sıkıntılar dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Projede öncelikle eğitici eğitimi seminerleriyle din görevlilerinin bilinçlendirilmesi 

hedeflenmektedir. Planlanan programların uygulamaya konulması suretiyle halka 

farkındalık eğitimi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu farkındalık eğitimi ile ailelerin kendi 

problemlerine çözüm bulmaları noktasında yardımcı olunmuş olacaktır. 

PROJENİN GENEL AMACI:  
 

 Toplumumuzda ve bölgemizde ailelerde yaşanan problemlerin boşanmalarla 

sonuçlandığı açıkça görülmektedir.  

 Boşanmaların önüne geçebilme hususunda toplumun her kesimine ulaşma 

imkânı olan din görevlilerinden faydalanarak toplumsal bir yaraya merhem 

üretebilmek bu projenin asıl amaçlarındandır. 

  Boşanmaların sonuçları hususunda toplumu bilgilendirerek evlilik ve aile 

hususunda bilinçli olma noktasında halkımıza yardımcı olabilmek. 

  Birlikte yaşadıkları halde aile içinde birbiri ile doğru iletişim kuramayan aile 

fertlerine destek sağlamaktır. 
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PROJENİN GEREKÇESİ 

(HEDEFLERİ):  
 

1. Çeşitli sebeplerle birbirinden ayrı yaşayan aile bireylerinin birbirine karşı 

duyarsız hale gelmelerine dayalı aile boşanmalarını asgariye indirmeye 

çalışmak, 

2.  Boşanma sebebiyle Anne veya babadan yoksun büyüyen çocukların yaşadığı 

psikolojik sıkıntıların önüne geçilmesine yardımcı olmak.   

3. Boşanmaya sebep olan etkenler tespit edip, bu konularda din görevlilerini 

bilinçlendirerek ailelere boşanma hususunda doğru bilgi ile rehberlik 

yapabilmelerini sağlamaya çalışmak 

4. Aynı haneyi paylaştıkları halde birlikte yaşama bilinci noktasında eksik olan 

ailelere bilgi ve tecrübe yönüyle destek olarak boşanmaya götüren sebepleri 

ortadan kaldırmaya katkı sağlamak.  

5. Boşanma sonucunda anne, baba ve çocuğun yaşayacağı psikolojik ve sosyolojik 

travmalar üzerinde durarak ilk fırsatta boşanmayı çözüm görebilecek kimselerin 

bu düşüncesinin önüne geçmede kendilerine yardımcı olmak 

6. Yarınlarımızı kendilerine emanet edeceğimiz çocukların manevi eğitiminde 

anne baba birlikteliğinin önemini hedef kitleye kavratarak boşanmaların en alt 

düzeyde gerçekleşmesine yardımcı olmak. 

7. Aile bireylerinin görev ve sorumluluklarını fark etmelerini sağlayarak bu 

sebeplere dayalı gerçekleşen boşanmaların azalmasına katkı sunmak. 

8. Aile içi iletişim konulu programlarla aile bireylerine iletişim becerileri 

kazandırarak boşanmaya götüren sebeplerin ortadan kalkmasına yardımcı 

olmak.  

9. Bireylere birlikte yaşama kültürü kazandırılarak huzurlu bir toplum tesis 

edilmesine katkı sunmak.  

10. Eşlerinden boşanmakla karşı karşıya olan din görevlilerinin bilinçlenmesini 

sağlamak. 

11. Din görevlilerinin vaaz ve sohbetlerinde ailelerin birlikteliğinin önemi konusuna 

yer vermelerinin öneminin kavratılması. 

12. Evliliklerin gerçekleşmesinde din, mezhep ya da kültür farklarının dikkate 
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alınmasının gereğine vurgu yaparak bu sebebe dayalı gerçekleşen boşanmaların  

önüne geçmeye çalışmak. 

13. Boşanma kararı ile evlilik birliği ve ailenin ortak yaşamı sona ermektedir. 

Eşinden ayrılmış dul bir kadın ya da erkek olmanın sosyal ilişkilere yansıyan 

olumsuzluklarının önüne geçmede bilinç uyandırmak. 

14. Din görevlilerimizin kendi ailelerinde yaşadıkları problemlere çözüm üretmede 

ve boşanma eğiliminde olan ailelere rehberlik etme noktasında katkı sağlamak 

hedefler arasındadır.   

PROJENIN HEDEF KITLESI:  
 

1. Din görevlileri 

2. Gündüzlü Kurslardaki Bayan Öğrenciler  

3. Cami Cemaati 

4. Yetişkin kadın ve erkekler  

PROJENIN SÜRESI:  
 

Başlangıç Tarihi:  

Bitiş Tarihi :         

PROJENIN UYGULANACAĞI 

YER:  
 

SAMSUN İLÇELERİ 

PROJEDE IŞBIRLIĞI 

YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 

KURULUŞLAR:  
 

I. İL MÜFTÜLÜĞÜ  
1. Proje ile ilgili yapılacak toplantı ve faaliyetlerde İl Müftü Yardımcısı   

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 

IV. MUHTARLAR 

1. Mahallelerde aile içi iletişim problemleri hakkında proje ekibini bilgilendirmek. 
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2. Boşanmaların görünen sebepleri ve sonuçları hususunda proje ekibini 

bilgilendirmek. 

3. Yapılacak programlarda yer almak 

V.DİN GÖREVLİLERİ 

1. Proje ekibi tarafından hazırlanan hutbeleri okumak 

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

paylaşmak 

3. Projenin uygulaması aşamasında İlçe Müftülüğü tarafından verilecek görevleri 

yapmak. 

ORTAKLARIN SEÇİLME 

SEBEBİ  
 

Proje kapsamında yapılması planlanan konferans, seminer ve vaazların konuları 

bölgemizin en önemli problemleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Problemler üzerinde 

istişareler yapılmak suretiyle probleme çözüm olabilecek konular seçilerek planlama 

yapılmıştır.  

Proje İl Müftülüğü Aile Ve Dini Rehberlik Bürosunun 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. Projeye gerekli katılımın sağlanabilmesi ve projeden hedeflenen 

sonucun alınabilmesi için projenin ilçe Müftülükleri tarafından benimsenmesi ve 

projenin ortaklaşa yürütülmesi önem arzeder. 

Proje halka yönelik de uygulanacağı için muhtarlarla istişareye ve onların desteğine 

ihtiyaç vardır. Din görevlileri halka ulaşmada proje ekibine köprü vazifesini 

görecektir.  

PROJE UYGULAMA ADIMLARI  
 

Uygulama Adımları Projenin Sonuna Konferans,  Seminer ve Vaaz Programı  Hutbe 

ve Vaaz hazırlığı ve Sunumu olarak Eklenmiştir. 

PROJENİN YÜRÜTME METODU 

VE METODUN NEDEN 

SEÇİLDİĞİ  
 

Proje 17 ilçede din görevlilerine ve camii cemaatine uygulanacaktır. Sürdürülebilirlik 

durumuna göre bütün ilçelerde cami cemaati olmayan halka  da belirlenecek bir usul 

ve yöntemlerle uygulanması düşünülmektedir. Proje düzenli olarak program 

çerçevesinde uygulanacak. 

Programın uygulanacağı ilçelere uzman personel tarafından hazırlanan broşürler 
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dağıtılacaktır.  

Gerek din görevlilerinin gerekse halkın katılımını en üst düzeyde sağlayabilmek için 

projenin bu şekilde uygulamasının isabetli olacağı düşünülmüştür. 

PROJE İZLEME MEKANİZMASI  
 

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

kişilere ulaştırılacak. Proje kapsamında görevli personel tarafından broşürler 

hazırlanarak programın uygulanacağı ilçelere ulaştırılacaktır. Görevli personele imza 

karşılığında tebliğ yapılacaktır. İlçe müftülüklerine resmi yazı yazılarak programlar 

ulaştırılacak. İlçe müftülükleri duyuru ve salon hazırlığı noktasında sorumlu olacaktır. 

Görevli personelin katılımından bağlı bulunduğu müftülük sorumlu olacaktır. 

Programa katılamayacak olan eğitimci takdim tehir hususunda diğer görevlilerle 

irtibata geçerek eğitim programını aksatmayacak bir çözüm üretecek. Bu konuda proje 

koordinatörünü bilgilendirecektir. Proje uygulamalarının sürdürülebilirliği ilçe 

müftülüklerinin görüşü alınarak değerlendirilecek. 

PROJE EKİBİNİN GÖREV 

TANIMLARI  
 

1.   

İl Müftüsü-Proje Sorumlusu 

2.   

İl Müftü Yardımcısı- Proje Rehberi-Eğitimci 

3.   

Şube Müdürü-Proje Rehberi-Eğitimci 

4. Hacı Mehmet AKDOĞAN 

Uzman Vaiz-Proje Koordinatörü-Eğitimci 

5. Havva ASLAN 

Adrb Vaizi -Eğitimci 

6. A.Cevdet YEDİYILDIZ 

Uzman Vaiz-Eğitimci 

  

MEVCUT DURUM, 

İHTİYAÇLAR VE 

PROBLEMLER  
 

1. Proje taslağı tamamlanmıştır. Projenin uygulamaya konulabilmesi için ilçe 

müftülükleri ile tekrar görüşülüp proje hakkında görüş alışverişinde 

bulunulmalıdır. 
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2. Din görevlileri proje hakkında bilgilendirilmeli. 

3. Muhtarlarla görüşüp proje hakkında görüş alınmalıdır. 

4. Özellikle seminer ortamlarının oluşturulmasında ( salon, salon dizaynı, ses 

sistemi, projeksiyon vb.) ilçe müftülüklerinin desteği projenin en önemli 

unsurudur. 

5.  Projenin uygulaması esnasında Kur’an Kursu ve cami görevlilerinin ilgisi 

yeterli sayıda katılımcıya ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.  

6. Projeye ilçe müftülüklerinin ilgisiz davranması hedeflenen başarıyı olumsuz 

etkileyecektir. 

7. Proje planının uygulamasında görev alan görevlilerin görevleri hususunda 

hassas davranmaması ve sunumların seviyeye uygun olmaması hedef kitleyi 

olumsuz 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.  

İlçelerin köylerinde görev yapan görevlilerin ulaşımı ve köylerde yaşayan halkın 

programa katılımının zorluğu 

PROJEDEN DOĞRUDAN YA 

DA DOLAYLI YOLDAN FAYDA 

SAĞLAYACAK GRUPLAR  
 

1- Direk Faydalanan Gruplar  

Din görevlileri ve Kuran Kursu Öğreticileri 

Camii Cemaati 

Katılımcı aileler 

2- Dolaylı Olarak Faydalanan Gruplar  

Çocuklar 

Öğrenciler 

Ergenler 

FAYDA SAĞLAYAN Bölgemizin genelinde boşanma konusunda büyük bir problem tespit edilmiştir. Bu 
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GRUPLARIN NEDEN 

SEÇİLDİĞİ  
 

problemin çözümünün huzurlu toplumu oluşturmak için önemli olduğu 

benimsenmiştir. 

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK  

 

Proje kapsamında yapılan eğitimlerin ardından ailelerde bulunan birtakım 

problemlerin farkına varılıp düzeltilmesine yönelik davranış kazandırılması 

planlanmaktadır. Ayrıca gelecek nesillerin istendik bir şekilde yetişmesinin 

sürdürülebilirliği öngörülmektedir. Projenin Samsun ilimizin bütün ilçelerini de 

kapsayacak şekilde 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. 
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HAYATLAR BÖLÜNMESİN SEMİNER PROGRAMI 

TARİH İLÇE ADI EĞİTİMCİLER HEDEF KİTLE KONU SÜRE: HER EĞİTİCİ 45 DAKİKA 

      DİN 
GÖREVLİLERİ 
KUR’AN 
KURSU 
ÖĞRETİCİLERİ 

 AİLEYİ AYAKTA TUTAN DİNAMİKLER 

 BİR KRİZ DURUMU OLARAK BOŞANMA 

 AİLE İÇİ SORUNLAR VE EŞLER ARASI PROBLEM ÇÖZME 

 
 

HAYATLAR BÖLÜNMESİN PROJESİ KONFERANS PROGRAMI 

TARİH  İLÇE ADI KONF. VERECEK  HEDEF KİTLE KONU     SÜRE:45 DK 

      DİN GÖREVLİLERİ 
HALK 

DÜNYA VE AHİRET 
MUTLULUĞU AİLE 

 
 

HAYATLAR BÖLÜNMESİN PROJESİ VAAZ VE HUTBE PROGRAMI 

TARİH İLÇE ADI VAİZLER HEDEF KİTLE KONU       SÜRE: 45 DAKİKA 

    HALK  AİLE REİSİ OLARAK HZ.MUHAMMED 

 AİLEDE SEVGİ VE MERHAMET 

 ALLAHIN EN SEVMEDİĞİ HELAL BOŞANMA 

 BOŞANMA VE BOŞANANLARIN ÇOCUKLARI 
  


