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Madde 1- Bu protokoltn amac\ Diyanet igleri Bagkanhlr ile Tiirkiye Yegilay Cemiyeti
arasrnda yaprlacak igbirliginin ve ortak hizmetlerin gergevesini belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu protokol, insanlarr alkol diigkiinlti[iinden, sigara/ttittin ve uyugturucu
maddelerden, kumar ve teknoloji dahil her

ttirlii bagrmhhktan korumak amacryla cami,
Kur'an Kursu ve difer alanlarda gerekli faaliyetlerin baqlatrlmasr, geligtirilmesi ve
yaygrnlagtrrrlmast; kaynak ve hizmet kullanrmrnda

iqbirlili yaprlmasr; din g<irevlilerinin

periyodik olarak yapmlg olduklan toplantrlarda ve hizmet igi elitimlerde/seminerlerde
bilgilendirilerek onlarm da vatandaglarr bilgilendirmelerinin sa[lanmasr; basrh, gdrsel ve
igitsel yaynlar ile toplumun aydrnlatrlmasr ve bilinglendirilmesi gibi konularda Diyanet

i$leri Bagkanh[r ile Ttirkiye Yeqilay Cemiyeti arasrndaki bilgi paylaqrmr
koordinasyonun usul ve esaslanm kapsar.

TANIMLAR
Madde 3- Bu protokolde gegen;
Bagkanhk

Diyanet igleri Baqkanhlrnr

Yeqilay

Ti.irkiye Yeqilay Cemiyetini

Miiftiiliik

il ve i19e Mriftiiltiklerini

Miidtrltik

Yegilay $ube Miidiirltiklerini

ifade eder.
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HUKUKi DAYANAK
Madde 4- Bu protokol, Anayasa'run "Gengli[in Korunmasr" baghkh 58. maddesi, 6it3
Sayrh Diyanet igleri Bagkanhgr Kurulug ve Gcirevleri Hakkrnda Kanun, Diyanet iglerri

Bagkanh[r Gcirev

ve

Qahgma Ydnetmelifii

ile Tiirkiye

Yegilay Cemiyeti Tiiztillti

hiiktimlerine dayanrlarak hazrrlanmrgtrr.

SORUMLULUK
Madde 5- Bu protokoliin y0riittilmesinden taruflar egit derecede sorumludur. Protokolcle
yer alan hiikiimlere iglerlik kazandrmak amacryla; merkezde Diyanet igleri Baqkanhlr ile

Tiirkiye Yegilay Cemiyeti, taqrada

il

ve i19e Miifttiliikleri ile Yegilay Cemiyeti

gube

Mridiirliikleri yetkili ve sorumludur.
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Madde 6- Bu protokoliin, arnacrna ulagabilmesi igin taraflarrn gcirev ve ytktimltiliikleri
gunlardrr:

A- Baqkanhfrn Giirev ve Yiikiimliiliikleri
1. "Tiirkiye Bagrmhhkla Miicadele Egitim Programr" kapsamrnda formatcir gdrevlilerin
bulundupu yerlegim yerlerindeki din gdrevlilerine verilecek egitim igin gerekli unsurlarr
yerine getirecektir.

2. Baqkanhk yazir, gdrsel ve igitsel yayrnlarr sriz konusu hususlar dolrultusunda aktif
olarak kullanllacaktrr. Diyanet TV, Diyanet Radyo, Diyanet Ayhk, Diyanet Aile ve
Diyanet Qocuk dergilerinde Yeqilay tarafndanhazrlanacakbaprmhhk konulu yazrlarrnve
igeriklerin yayrnlanmasrna ig birligi gerqevesinde yer verecektir.

3. l-7 Mart tarihleri

arasmda kutlanan Yeqilay Haftasrnda, hutbe velveya vaazlard.a

bagmhhk ve ba[rmhhkla miicadele konularrmn iqlenmesine ozen gosterecektir.
4. "Tiirkiye Ba[rmhhkla Mi.icadele Egitim Programr"na katrlacak Bagkanhk personelinin
giderlerini kargrlayacaktrr.

5. Protokol htikiimlerinin etkin ve verimli bir qekilde yiiriitiilmesi amacryla Yegilay ile
miiftiiliiHer arastndaki koordinasyonu sa$layacak, faaliyetleri izleyecek ve
deferlendirecektir.

B- Yegilaym Giirev ve Yiikiimliiliikleri

1. "Tiirkiye Bafrmhhkla Mi.icadele Egitim Programr"
dokiimanlan haarlayacaktr.

kapsamrnda

e[itim ve tanrtrn

2,Hazrlanan elitim ve tamttm materyallerini din gdrevlilerine verilmek izere Baqkanhlga
ve miifttiliiklere gcinderecektir.
3.

il

ve ilgelerden Baqkanhkga belirlenec ek en azbir din gdrevlisine, "Tiirkiye Bagrmhhkla

Miicadele Efitim Pro gramr" format<ir e[itimi dtizenleyecektir.
4. Egitime katrlacak Yeqilay personelinin giderlerini kargrlayacaktrr.

C- Ortak Yiikiimliiliik ve Sorumluluklar

1. Protokoliin yiirihliige girmesinden sonra, ongcirtilen faaliyetlerin ytiriitiilebilmesi igin
ortak faaliyet ve gahgma programr hazrlanacak gahqmalar periyodik arahklarla
de

gerlendirilerek raporlanacaktrr.

2. "Tiirkiye Balrmhhkla Miicadele E[itim Programr" kapsamrndaki elitim ddki.imanlan
hazrclanacaktr.

3. Protokol kapsamrnda igbirli[i igerisinde hanrlananJhazrlanacak ilgili

materyalleriin

hedef kitlelere ulaptrrlmasr sa[lan acaktr.

4. Yeqilay ve din

gcirevlileri aracrhlryla "Ttirkiye Bafrmhhkla Mticadele E[itim

Programt" kapsamrndahalkay<inelik bilgilendirme faaliyetleri yaprlacaktrr.
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Madde 7- Taraflardan biri Protokol'de degipiklik dnerdigi takdirde, bu cinerisini yazrh
olarak kargr tarafa bildirir. Protokol degiqiklikleri, Bagkanhk ve Yegilay tarafindan
gergekleqtirilir.

yUntrnr,Ur
Madde 8- Bu protokol imzalandrlr tarihte yiiriirltige girer ve stiresizdir. Ytinirliikten
kaldrrrlmas

rn

tar

aflar birlikte karar verir.
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