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A. GİRİŞ
2018 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 10-11 Ekim
2018 tarihlerinde Ankara’da proje sahibi, aktif ve bulundukları bölgelerde hizmetleriyle temayüz etmiş din görevlilerinin katılımıyla “VIII.
Cami Görevlileri Çalıştayı” düzenlenmiştir.
Örnek projelerin tespit edilerek yaygınlaştırılması ve din görevlileri
arasında tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştayda hafta münasebetiyle bu yıl ilki düzenlenen “Proje Yarışması”nda dereceye giren üç projenin yanı sıra, uyguladıkları projeler ile
çevresinde farkındalık oluşturmuş din görevlilerinin görev mahallerinde yürüttükleri çalışmalar ve projelerin sunumları gerçekleştirilmiştir.
Çalıştaya 22 ilden 25 din görevlisi katılmıştır.
Çalıştaya katılan din görevlilerinin isimleri ve görev yerleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:
SN. ADI SOYADI

UNVANI

GÖREV YERİ

1

Adem YILDIR

İmam-Hatip

Osmaniye
ZAFER CAMİİ

2

Ahmet AYDEMİR

İmam-Hatip

Nevşehir
TAŞLIBEL CAMİİ

3

Ali ÇELİK

Müezzin-Kayyım

Adıyaman
MEHMET KIRÇALI CAMİİ

4

Ali ŞEKER

Müezzin-Kayyım

Adana Yüreğir
YENİ MEVLANA CAMİİ

5

Dr. Asude
COŞKUNSEVER

Vaiz

Bursa
NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

4/B İmam-Hatip

Kastamonu Küre
ÇAYBÜKÜ KY. YAYLA MH.
CAMİİ

6

Bayram TAMER

7

Bilal ARAS

İmam-Hatip

Samsun Atakum
SARIYUSUF MH. S.PINAR
CAMİİ

8

Erkan ÖZTOPRAK

İmam-Hatip

Edirne
MURADİYE CAMİİ

9

Erol EKİM

İmam-Hatip

Sakarya Söğütlü
SOĞUCAK MH. CAMİİ

10

Faruk ÇAYCI

İmam-Hatip

İstanbul Bahçelievler
BASIN SİTESİ CAMİİ

11

Fatih CAN

Müezzin-Kayyım

Karabük
5000 EVLER ÇAMLIK CAMİİ

7

12

Hikmet ŞEN

İmam-Hatip

Aydın Karacasu
DİKMEN MAHALLE CAMİİ

13

İsa UTLU

Müezzin-Kayyım

Siirt
ŞEYH FARAÇ CAMİİ

14

Mehmet EKİCİ

İmam-Hatip

Kayseri Melikgazi
ESENYURT ESER CAMİİ

15

Mustafa ARISÜT

İmam-Hatip

Nevşehir
HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİ. CAMİİ

16

Mustafa EROL

Müezzin-Kayyım

Antalya Muratpaşa
YİVLİMİNARE CAMİİ

17

Mustafa SÖZEN

İmam-Hatip

Çanakkale Lapseki
HACI İSMAİL CAMİİ

18

Nuri GÜRCAN

İmam-Hatip

Kütahya Tavşanlı
ÇUKURKÖY MH. ESENTEPE
CAMİİ

19

Orhan KARAKUŞ

İmam-Hatip

Ankara Çankaya
ÇUKURCA ÖNDER CAMİİ

20

Osman GÖKREM

İmam-Hatip

İstanbul Beyoğlu
SELİME HATUN CAMİİ

21

Ömer DAŞTAN

İmam-Hatip

Erzurum Aziziye
200 EVLER MH.AŞĞ.
VEHBİEFENDİ CAMİİ

22

Samet YÜZÜGÜLDÜ

İmam-Hatip

Erzurum Palandöken
YILDIZ CAMİİ

23

Senadin BASMACI

İmam-Hatip

Hakkari Yüksekova
OVA CAMİİ

24

Vahit DEMİRAL

İlçe Müftüsü

Gümüşhane
ŞİRAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

25

Yaşar ERKEK

İmam-Hatip

İzmir Buca
APAYDIN MESCİDİ

Tablo 1: Katılımcı Listesi
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B. PROJE YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN PROJELERİN
ÖZETLERİ
2018 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Başkanlığımızca cami odaklı din hizmetleri, irşat hizmetleri, aileye yönelik hizmetler, dini danışmanlık hizmetleri, manevi destek hizmetleri, sosyal
ve kültürel içerikli din hizmetleri konu başlıklarında “I. Proje Yarışması”
düzenlenmiştir. Yarışmada il birincisi olarak Başkanlığa gönderilen 48
proje arasından dereceye girenler Yüsek Seçici Kurul tarafından belirlenmiştir.
Söz konusu projelerin yazarları tarafından VIII. Cami Görevlileri Çalıştayı’nda sunumları gerçekleştirilmiştir.
Raporun bu bölümünde dereceye giren projelerin özetlerine yer verilecektir.
Dr. Asude ÇOŞKUNSEVER
Bursa Nilüfer İlçe Vaizi – I. Türkiye Proje Yarışması Birincisi

“Gençlik Değer Üretiyor” projesi Bursa İl Müftülüğü Gençlik
Koordinatörlüğünün “hayata geçireceği bir projedir. Din görevlilerimizle
gençlerimizin bir araya gelerek dini ve ahlaki konularda eğitilmelerini,
gençlerin değerleri deneyimleyerek farkındalıklarını arttıran ve
yaşamalarını sağlayan projeler ve programlar yapmayı hedef alan bir
projedir.
Amaç: Proje ile kimliklerini inşâ evresinde bulunan ergenlerin dinî
ve millî değerlerini fark edebilmesi için bilgilerinin arttırılması ve
yaşayarak öğrenme modeli çerçevesinde o değeri üreterek olumlu
davranış kazanmaları amaçlanmaktadır.
Uygulama Adımları:
¾¾ Proje kapsamında görev yapacak Diyanet görevlilerinin seçilmesi,
¾¾ Seçilen personelin eğitim alması,
¾¾ Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile
protokol yapılması,
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¾¾ İl Müftülüğünü tanıtacak materyallerin (kısa film, broşür, logo,
eşantiyon, web sitesi ile blog spot) oluşturulması,
¾¾ Pilot ortaokul ve liselerin seçilmesi,
¾¾ Din görevlilerinin okullarda “Diyanet sosyal kulübü” oluşturacak
öğrencileri belirlemeleri,
¾¾ Öğrencilere uygulanacak sosyal kulüp çalışma planlarının hazırlanması,
¾¾ Belirli gün ve haftalarda konsept programların oluşturulması.
Sonuçlar:
¾¾ Proje sonucunda gençlerin il ve ilçe müftülüklerine kurumsal olarak ulaşabilirliği artacaktır.
¾¾ Okullarda “Diyanet Sosyal Kulüpleri” oluşturulacaktır.
¾¾ Okullarda görevlendirilecek din görevlileri ile ilgili “Eğitici Eğitimleri” düzenlenecektir.
¾¾ Diyanetin ulaşılabilirliğini sağlayacak materyal paylaşımı sağlanacaktır.
¾¾ Diyanet personeli ve gençler arasındaki iletişim güçlenecektir.
¾¾ Diyanet personelinin kurum dışı sosyalleşmesine katkıda bulunulacaktır.
¾¾ Öğrencilerin dini değerleri içselleştirmesinde deneyimleme metodu ile olumlu davranış kazanmasına katkıda bulunulacaktır.
¾¾ Proje kapsamında, din görevlilerinin ergenlerin sorunlarını çözme
potansiyelleri arttırılacaktır.
¾¾ Ayrıca ergenlerin okullar arasında düzenlenen yarışma ve etkinliklerle “akran değer aktarımı” sağlanacaktır.
¾¾ Belirli gün ve haftalarda ergenlerin konsept programlar gerçekleştirerek gençlerin sorumluluk almaları sağlanacaktır.
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Fatih CAN
Karabük 5000 Evler Çamlık Camii Müezzin Kayyımı – I. Türkiye Proje Yarışması İkincisi

“Âsım’ın Nesli: İrfan Yolculuğu” projesi Karabük ili KYK Bahattin
Gazi Erkek ve Hubbi Hatun Kız Yüksek Öğrenim yurtlarında hayata
geçirilecek bir projedir. Gençlerin sosyal kulüpler aracılığı ile bilgi ve
farkındalıklarını artırarak onları gönüllülük, sosyal uyum, bilimsel ve
akademik çalışmalar, tarih bilinci, gezi, girişimcilik ve eğitim alanlarına
yönlendirmeyi hedefleyen bir projedir.
Amaç: Sağlıklı, başarılı, millî, dinî ve manevî yönü güçlü, mutlu,
sorumluluk sahibi, üretken gençlerin yetiştirilmesine katkı sunarak
ülke ve toplum yararına gelişmelerinin sağlanması amaçlamaktadır.
Uygulama Adımları:
¾¾ Proje hazırlık faaliyetleri (eğitimci ve konuşmacı belirleme, planlama),
¾¾ Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri (afiş, poster, kırlangıç, sosyal
medya vb.),
¾¾ Eğitimlerin verilmesi (liderlik, hitabet, etkinliklerle değerler eğitimi, diksiyon, bilinçlendirme, akademik çalışmalar, tecrübe aktarımı vb.),
¾¾ Seminer ve konferanslar (Her gönüllü kulüp kendi faaliyeti içerisinde düzenleyecek ancak proje bütünlüğünü koruyacaklardır.) ,
¾¾ Çalıştay ve toplantılar (Gönüllü kulüplerle haftalık, bütün kulüplerle aylık olarak yapılacaktır.),
¾¾ Sosyal faaliyetler (Bolu Diriliş Kampı vb.),
¾¾ Yayım ve raporlama,
¾¾ Gezi ve ziyaretler; İstanbul, Bilecik, fuar vb. başlıklar altında gerçekleştirilecektir.
¾¾ Yurtlarda manevi rehber statüsündeki personel proje danışmanı
olacaktır.
¾¾ Proje çatısı altında gençlerle 5’er gönüllü öğrenci kulübü oluşturulacaktır. (Kudüs ve Kardeşlik, Genç İnovasyoncular, Tarihe Dokunuş, Değerlere Bakış ve Çınar)
¾¾ Her gönüllü kulüp için 10 kişilik gönüllü genç seçilecektir.
¾¾ Kulüpler için alanlarında uzman eğitimciler belirlenecektir.
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¾¾ Kulüpler için gönüllü olan gençlere eğitim, bilinçlendirilme, isteklendirme, araştırma, tecrübe paylaşımları yapılacaktır.
¾¾ Dönem sonunda proje geri dönütlerinin olumlu yönde olması durumunda projenin diğer yurt ve illerde yürürlüğe girmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na rapor sunulacaktır.
¾¾ Tüm kulüplerin ana ekiplerine, GSB Kamp ve Daire Başkanlığı’na
bağlı Bolu Diriliş Kampı’nda 2 gün 1 gece şeklinde proje değerlendirme kampı düzenlenecek, konunun uzmanları ile birlikte projeden elde edilen kazanımlar değerlendirilecektir.
Sonuçlar:
¾¾ Gençlerin bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği ve merhamet duygusuyla yetişmesine katkı sağlanacaktır.
¾¾ İnsani haslet ve erdemlerin nesilden nesile aktarılarak hayat bulmasına zemin hazırlanacaktır.
¾¾ İnsani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğin yetişmesi için bir başlangıç yapılmış
olacaktır.
¾¾ Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, temel insani
değerleri benimsemiş bireyler yetişecektir.
¾¾ Gönülleri sevgiyle donanmış ahlâklı fertlerin sayısının artmasına
vesile olunacaktır.
¾¾ Gençlerin kişiliğinin her yönüyle gelişmesine katkı sağlanacak,
böylece güzel ahlâklı birey ve toplum inşasına zemin hazırlanacaktır.
¾¾ Eğitsel, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirerek, içinde yaşadığı toplumun değerlerine sahip çıkan, aktif
bireylerin yetişmesine katkı sunulacaktır.
¾¾ Gençler zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığına karşı korunacaktır.
¾¾ Teknolojik gelişmelere paralel olarak artan iletişim araçlarının,
yanlış ve amacı dışında kullanılmaması konusunda bir bilinç oluşturulacaktır.
¾¾ Gün geçtikçe yozlaşan milli, manevi ve ahlaki değerlerine sahip çıkan, empati kuran, kendisiyle beraber toplumdaki diğer fertlerinin
de üretken, mutlu, değerlerine sahip çıkan kişiler olmasına destek
sunma azminde bir neslin yetiştirilmesine öncülük edilecektir.
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Vahit DEMİRAL
Gümüşhane Şiran İlçe Müftüsü – I. Türkiye Proje Yarışması Üçüncüsü

“Ocak Vaizliği” projesi askerde olan gençlerin sahih dini bilgiye
erişerek bunu içselleştirmelerine katkı sağlamayı, milletimizce
Peygamber ocağı olarak tanımlanan bir mekanda vatani görevlerini
yapan gençlerin milli ve manevi değerlerle kuşanmasını sağlamayı
hedeflemektedir.
Amaç: Kadim tarihimizde olduğu gibi “Ordu İmamlığı” ve “Tabur
İmamları” müesseselerinin bugün de “Ocak Vaizliği” projesi
kapsamında hayat bulması ve şanlı ordumuzda görev yapan askerlerin
manevi olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Uygulama Adımları:
¾¾ Projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi için öncelikle ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokolü imzalanması,
¾¾ Projenin yasal çerçevesinin çizilerek “Cezaevi Vaizi” gibi “Ocak
Vaizi” adı altında manevi rehber kadrosu ihdas edilmesi (Cumhuriyet’in ilk yıllarında tabur imamları kadrosunun varlığı bilinmektedir. Hâlâ mevcutsa değerlendirilebilir.),
¾¾ Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında konuyla ilgili bir
büro oluşturulması,
¾¾ Ocak vaizlerine kaynak olacak kitap ve broşürlerin hazırlanması,
¾¾ Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler için gerekli fiziki alt yapının oluşturulması,
¾¾ Proje için nitelikli ve donanımlı personel seçimi ve istihdamı,
¾¾ Seçilen personelin hizmetin niteliği dikkate alınarak kursa tabi tutulması,
¾¾ Ocak vaizlerinin faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve uygulamalarını takip etmek üzere her ilden bir koordinatör belirlenmesi.
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Sonuçlar:
¾¾ Askerlik vazifesini yerine getiren kişiler arasında kardeşlik, birlik ve
beraberlik duygularını pekiştirilmesine katkı sağlanacaktır.
¾¾ TSK’nın yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği operasyonlara askerler psikolojik olarak hazırlanacak ve bu esnada yapılacak konuşmalar ve dualarla askerler cesaretlendirilip maneviyatları yükseltilecektir.
¾¾ Çeşitli sebeplerle psikolojik olarak bunalım geçiren askerlere manevi rehberlik hizmeti sunulacaktır.
¾¾ İbadetlerin edası noktasında askerlere imamlık yapılacaktır.
¾¾ Ahlaki değerlerin aktarımı ile birlikte askerlerin birbirlerine karşı
olan ödev ve sorumluluklarının farkına varmasına katkı sağlanacaktır.
¾¾ Peygamber Ocağı’nda disiplin ve nizamın sağlanmasına katkı sağlanacaktır.
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C. SUNUM ÖZETLERİ
Cami görevlilerinin planladıkları ve uygulamaya koyarak sonuç aldıkları projeler çalıştay süresince gerçekleştirilen oturumlarda sunulmuştur. Her bir katılımcı kendisine ayrılan süre içerisinde sunumunu slayt
eşliğinde görsel ve işitsel olarak gerçekleştirmiştir.
Raporun bu bölümünde gerçekleştirilen sunumlar sırasıyla özetlenecektir:
Ali ŞEKER
Adana Yüreğir Yeni Mevlana Camii Müezzin Kayyımı

¾¾ Çalışanlara yönelik cami bünyesinde açılan akşam kurslarında toplamda 140 kişiye Kur’ân-ı Kerim ve dini bilgiler dersleri düzenlendi.
¾¾ Yaz Kur’ân kurslarında öğrenciler yaş, cinsiyet ve bilgi seviyelerine
göre sınıflara ayrılarak eğitim verildi.
¾¾ Koro sistemi uygulanarak öğrencilerin Kur’ân-ı Kerim okumayı ve
ezberleri daha kısa sürede öğrenmeleri sağlandı.
¾¾ Kurs bitiminde başarı sıralamasında ilk üçe giren öğrencilere tablet, çeyrek altın, gram altın, kıyafet ve nakit para gibi çeşitli hediyeler takdim edildi. İlk ona girenler ise gezi ve piknikle ödüllendirildi.
¾¾ Hafta içerisindeki derslerde başarı elde eden öğrenciler, hafta
sonu etkinlikleri kapsamında yüzme havuzuna, gezilere ve halı
saha maçlarına götürüldü.
¾¾ Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere Ramazan ayında mukabele okutuldu.
¾¾ İmam Hatip öğrencilerine yönelik oluşturulan sınıfta hafızlığa destek dersleri düzenlendi. Bu sayede 9 öğrenci hafızlığa teşvik edildi.
¾¾ Cami bünyesinde bilgisayar ve projeksiyon donanımlı sınıflar oluşturularak kış aylarında okula devam eden öğrenciler için sabah ve
öğleden sonra olmak üzere dersler düzenlendi.
¾¾ Lise öğrencilerine yönelik yatsı namazı buluşmaları düzenlendi.
Program sonrasında öğrencilerle sohbetler yapıldı ve masa tenisi
turnuvaları düzenlendi.
¾¾ Cumartesi günleri liseli kız öğrencilere yönelik değerler eğitimi
oyunları, masa tenisi maçları ve çeşitli geziler düzenlendi.
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¾¾ Erkek öğrencilere yönelik Cumartesi akşamları camide yatılı kalabi
lecekleri ve verimli zaman geçirebilecekleri bir yer belirlendi ve
tefriş edildi.
¾¾ Bilgisayar ve projeksiyon donanımlı 4-6 yaş Kur’ân kursu açıldı.
¾¾ Öğrencilere Pazar günleri sabah namazı sonrası çorba ikram edildi
ve halı saha maçları düzenlendi.
¾¾ Öğrenci ve velileriyle iletişimi güçlendirmek ve koordinasyonu
sağlamak amacıyla sosyal medyada “Yeni Mevlana Camii Gençliği” adıyla gruplar kuruldu.
¾¾ Bayanlara yönelik her Perşembe aile içi iletişim ve ilmihal konularından müteşekkil sohbetler düzenlendi.
¾¾ Cemaate yönelik her gün sabah namazından sonra hadis sohbeti
gerçekleştirildi. Öğle namazından önce 10 sayfa mukabele okundu. Namazdan sonra ayet meali dersleri gerçekleştirildi.
¾¾ Cemaat arasındaki ülfet ve muhabbeti güçlendirmek amacıyla 15
gün arayla sabah namazlarında aile buluşmaları gerçekleştirildi.
¾¾ Ramazan ayında “Evde Pişir Camide Paylaş” sloganıyla tüm halka
yönelik iftar programları düzenlendi.
¾¾ Bölgedeki engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ziyaret edildi. Maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.
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Samet YÜZÜGÜLDÜ
Erzurum Palandöken Yıldız Camii İmam Hatibi

¾¾ Cami altında bulunan ve atıl durumda olan mekân DAP işbirliği
ile gençlik merkezi ve semt kütüphanesi olarak kullanılmak için
düzenlendi ve tefriş edildi.
¾¾ Çocukların hem okul derslerine, hem de dini eğitimlerine katkı sunuldu.
¾¾ Cami bünyesinde bilgisayar destekli etüt merkezi ve okuma salonu açıldı.
¾¾ Cami müştemilatında bayan Kur’ân kursu ve 4-6 Yaş Kur’ân kursu
açıldı.
¾¾ Okullara ziyaretler gerçekleştirilerek gençlik merkezinin ve etüt
merkezinin tanıtımı yapıldı.
¾¾ Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uzun süreli Kur’ân kursu programı çerçevesinde eğitim faaliyetlerine başlandı.
¾¾ Hafta içi saat 08:00 ila 17:00 arası 4-6 Yaş grubuna, haftanın tüm
günleri saat 15:00 ila 21:00 arası gençlere yönelik sinema, tiyatro,
kültür gezileri vs. çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler düzenlendi.
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Senadin BASMACI
Hakkari Yüksekova Ova Camii İmam Hatibi

¾¾ Çocuklara yönelik camide ve Kur’ân kursunda Kur’ân-ı Kerim ve
dini bilgiler dersleri düzenlendi.
¾¾ Cami bünyesinde kütüphane ve etüt solonu açıldı.
¾¾ Kütüphane bünyesinde gençler ve çocuklarla kitap okuma etkinlikleri ve sohbetler düzenlendi.
¾¾ Gençlere imamet ve müezzin-kayyımlık konusunda mesleki uygulama dersleri verildi. Bu sayede mesleki yeterliklerine katkı sağlandı.
¾¾ Çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. (satranç, resim, kabristan ziyareti, piknik,
gezi, futbol, basketbol)
¾¾ Çocuklar ve gençlerle birlikte bölge halkına yönelik ev ziyaretleri
gerçekleştirildi.
¾¾ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova Müftülüğü ile koordineli
olarak okul pansiyonlarında çeşitli programlar gerçekleştirildi.
¾¾ Yıkılan caminin yeniden inşa edilmesi için “Ova Camii Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği” kuruldu.
¾¾ İhtiyaç sahibi 100 çocuğa giyim yardımı yapıldı.
¾¾ Yardıma muhtaç ailelere hayırsever vatandaşların desteği ile maddi yardımlarda bulunuldu.
¾¾ “Yüksekova İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği” kuruldu. Dernek bünyesinde çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirildi.
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Hikmet ŞEN
Aydın Karacasu Dikmen Mh. Camii İmam Hatibi

¾¾ Cami ve lojmanı bölge halkının desteği ile yenilendi.
¾¾ Camide 3350 adet kitaptan oluşan bir kütüphane oluşturuldu. Bu
kütüphanenin oluşturulmasında şahsi kitap bağışlarının önemli
bir yeri olmakla birlikte ulusal gazetelere ilanlar verilmek suretiyle
kampanyalar düzenlendi.
¾¾ Oluşturulan kütüphane bünyesinde çocukların ödevlerini yapabilmeleri amacıyla güvenli internet imkanı sağlandı.
¾¾ Gençlere yönelik hafta sonu kitap okuma programları düzenlendi.
¾¾ Gençlere ve çocuklara yönelik cami müştemilatında geleneksel iftar programları düzenlendi.
¾¾ Gençlere ve çocuklara yönelik dini, milli gün ve gecelerde şiir ve
ilahi dinletisi, tiyatro gösterisi ve mevlit programları düzenlendi.
¾¾ Yaz kursunda Kur’ân-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanı sıra
uçurtma şenliği, kır gezileri, çiğ köfte partileri, su savaşı oyunu,
sinema vb. çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi. Yaz
Kur’ân kursları arasında düzenlenen bilgi yarışmasında birincilik
elde edildi.
¾¾ Her Cuma yaşlılar, engelliler ve şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi. Manevi destek ve rehberlik hizmeti sunuldu.
¾¾ Gençlere ve çocuklara yönelik imamet ve müezzin-kayyımlık dersleri gerçekleştirilerek gençlerin bu konularda yeterlik kazanmaları
sağlandı.
¾¾ “Benim Bir Hayvan Arkadaşım Var” sloganı ile her çocuğun bir sokak hayvanını sahiplenmesi ve onunla ilgilenmesi istenerek çocukların hayvan sevgisi ve merhamet duyguları kazanmaları sağlandı.
¾¾ “Benim Dikili Bir Ağacım Var” sloganı kapsamında her çocuğa en
az bir fidan diktirilerek çocuklara ağaç sevgisi aşılandı.
¾¾ Çocuk ve gençlerle her bayram bölgedeki evlere bayram ziyaretleri yapıldı.
¾¾ Bayanlara yönelik İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kış aylarında
Kur’ân kursu açıldı.
¾¾ Diyanet Çocuk Dergisi ile verilen bilgi kartları tablo haline getirilerek çerçeveletildi ve camiye asıldı.
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Orhan KARAKUŞ
Ankara Çankaya Çukurca Önder Camii İmam Hatibi

¾¾ Öğrencilere yönelik “Bir Konu Bir Konuk” programları kapsamında
her hafta sonu bir konu belirlenerek uzman kişilerin katılımıyla camide sohbetler gerçekleştirildi.
¾¾ Gençlerin camiye kazandırılması amacıyla sohbet, huzurevi ziyareti, piknik, gezi, yüzme, okçuluk, buz pateni vb. çeşitli sosyal ve
sportif faaliyetler gerçekleştirildi.
¾¾ Madde bağımlısı gençlere yönelik rehabilite merkezlerine ziyaretler gerçekleştirildi. Manevi destek sağlandı.
¾¾ Salı günleri sevgi evlerinde kalan çocuklar ziyaret edildi. İmkanlar
ölçüsünde ihtiyaçları giderilmeye çalışıldı ve manevi destek sağlandı.
¾¾ Bölgede ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlenerek maddi ve manevi
destek sağlandı.
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Ömer DAŞTAN
Erzurum Aziziye 200 Evler Mh. Aşağı Vehbi Efendi Camii İmam Hatibi

¾¾ Ramazan ve Kurban bayramları öncesi olası kazalarda kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla “Kan Ver Üç Hayata
Umut Ol” projesi kapsamında İl Müftülüğü, İlçe Müftülüğü ve Türk
Kızılayı işbirliği ile cami bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
¾¾ Kampanyanın geniş kitlere ulaşması için tanıtım afişleri hazırlanarak çeşitli yerlere asıldı.
¾¾ Kan bağışında bulunanlara Kur’ân-ı Kerim hediye edilerek vatandaşlar kan vermeye teşvik edildi.
¾¾ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan ve devlet koruması altında bulunan çocuklara yönelik
haftada üç gün yatsı namazlarından sonra bulundukları kuruluşta
eğitim programı düzenlendi.
¾¾ Okul dönemi boyunca devam eden eğitim programı sonunda başarılı olan 7 kız 7 erkek olmak üzere toplam 14 çocuk “Ümmetin
Emanetleri Kâbe’de” projesi kapsamında sponsor bulunarak umreye götürüldü.
¾¾ Camide, çocuklara ve velilere yönelik alanında uzman psikologlar
ve emniyet yetkilileri tarafından çocuk istismarı, mahremiyet, kendini koruma ve aile eğitimleri verildi.
¾¾ “Hayatınız Kur’ân Olsun Ömrünüz Huzur Bulsun” projesi kapsamında cemaatin hatim okumasını sağlayacak şekilde bir planlama
yapıldı, tablo oluşturuldu ve ilan edildi.
¾¾ “Geleceğini Al Huzura Gel” projesi kapsamında ilçede bulunan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki okullar ziyaret edilerek öğrencilere cami tanıtıldı ve öğrenciler camiye gelmeye teşvik edildi.
Çocuklar cami bahçesinde uzman ekip tarafından karşılandı. Cemaatle namaza iştirak etmeleri sağlandı.
¾¾ Vali, il müftüsü ve belediye başkanının katıldığı programda 3.500
çocuğa diş macunu, kırtasiye seti, tişört ve Diyanet Çocuk Dergisinden oluşan bir set hediye edildi.
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Ahmet AYDEMİR
Nevşehir Taşlıbel Camii İmam Hatibi

¾¾ İçerisinde 4-6 yaş Kur’ân kursu, bayan Kur’ân kursu, toplantı salonu, internet salonu, spor salonu, kütüphane, mutfak, engelli wc
ve lavabolarının bulunduğu bir kültür merkezi inşa edilerek tefriş
edildi.
¾¾ Mahalle sakinlerinden vefat edenler için vatandaşlarla birlikte hatimler okundu, her Perşembe cemaatle birlikte hatim duası yapıldı.
¾¾ Halka, gençlere ve çocuklara yönelik çiğ köfte günleri, satranç, ud
ve ney dersleri, geziler, halı saha ve masa tenisi maçları vb. çeşitli
sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi.
¾¾ “Her Çiçeğin Camide Bir Çiçeği Var” projesi kapsamında her çocuğa camide bir çiçek verilerek üzerine isimleri yazıldı. Çocuklara
kendilerine ait çiçekleriyle her gün düzenli olarak ilgilenmeleri istendi. Bu sayede çocukların camide daha çok vakit geçirmeleri ve
cemaate iştirak etmeleri sağlandı.
¾¾ Cami müştemilatında gençlerin ve çocukların ev ödevi yapıp ders
çalışabilecekleri okuma salonu ve etüt merkezi yapıldı. Güvenli internet imkanı sağlandı.
¾¾ Camide gençlik buluşmaları gerçekleştirildi. Buluşma programlarına vali, milletvekili, rektör, il müftüsü gibi mülki erkan da iştirak
etti.
¾¾ İş adamları ile gençleri buluşturarak öğrencilere burs, gençlere iş
imkanı sağlandı.
¾¾ Tüm halka yönelik sabah namazı buluşmaları ve iftar programları
düzenlendi.
¾¾ Asker uğurlama merasimlerine vatandaşlarla birlikte iştirak edilerek dua edildi.
¾¾ “Sigarayı Bırak Zinde Kal Ahmet Hoca’dan Altını Al” projesi ile sigarayı bırakan gençler çeyrek altınla ödüllendirerek sigarayı bırakmaları teşvik edildi.
¾¾ Alanında uzman konukların katılımıyla ayda iki kez çeşitli sohbetler düzenlendi.
¾¾ Mahalle halkı ve iş adamların katkısıyla maddi imkanı bulunmayan
üç çiftin masrafları karşılanarak düğünleri yapıldı.
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¾¾ Ramazan ayında mahalledeki ihtiyaç sahiplerine zekat dağıtımı ve
gıda yardımı yapıldı.
¾¾ Kurban bayramında kurban kesecek imkanı olmayanlara et dağıtımı yapıldı.
¾¾ Yaşlı ve hastalar evlerinde ziyaret edildi.
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Adem YILDIR
Osmaniye Zafer Camii İmam Hatibi

¾¾ Mevcut cami arsasına 200 bin TL bedelle 500 metrekare ilave arsa
alındı. Eski cami yıkılarak bünyesinde otopark ve iş merkezleri bulunan 3000 kişi kapasiteli yeni bir cami inşa edildi.
¾¾ Yeni camiye 400 bin TL bedelle 200 metrekare arsa kazandırılarak avlu genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıldı.
¾¾ Cami müştemilatında bayan Kur’ân kursu, 4-6 yaş Kur’ân kursu ve
aile ve dini rehberlik bürosu açıldı.
¾¾ Yaşlı ve engelli vatandaşlar için camiye engelli asansörü yapılarak
hizmete sunuldu. Caminin şadırvan ve tuvaletleri engellilerin kullanımına uygun olarak inşa edildi ve duş kabinleri yapıldı.
¾¾ Bayanlar için kapalı abdestlik, mescit ve çocuk bakım odası yapıldı.
¾¾ Camiye kütüphane, okuma salonu ve mutfak kazandırıldı.
¾¾ Cami müştemilatında dini gün ve geceler ile Ramazan ayı boyunca
iftar sonrasında vatandaşlara çay ikram edilmektedir.
¾¾ Kur’ân kursu öğrencilerine yönelik Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri verilmektedir.
¾¾ Sabah namazı buluşmaları, öğrenci-öğretmen ve veli buluşmaları
yapıldı. Programlar sonunda çorba ve çay ikram edildi.
¾¾ Öğrenci ve cemaate yönelik her gün Kur’ân öğretimi kursları ve
dini bilgiler dersleri düzenlendi.
¾¾ İşitme ve görme engelli vatandaşlarımıza yönelik dersler yapıldı.
¾¾ Her yıl yaklaşık 20 İhtiyaç sahibi üniversite öğrencisine burs verilmesi sağlandı.
¾¾ Caminin temizlik işlerinde çalışmak üzere 2 bayan ve 3 erkek görevli cami derneği bünyesinde görevlendirildi.
¾¾ Cami ve müştemilatının her gün sabah namazından itibaren saat
23.00 ’a kadar halka hizmet vermesi sağlandı.
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Mustafa EROL
Antalya Muratpaşa Yivliminare Camii Müezzin Kayyımı

¾¾ Cami müştemilatına “Dini Danışmanlık Bürosu” kurularak vatandaşlara dini konularda bilgilendirmeler yapıldı ve çeşitli ikramlarda
bulunuldu.
¾¾ Büyükşehir Belediyesi ile irtibat kurularak caminin fiziki unsurları iyileştirildi. Minber, kürsü ve müezzin mahfili yenilendi, caminin
çevre düzenlemesi yapıldı.
¾¾ “Camiden Gönüllere Kurulan Köprü” projesi kapsamında cami ve
külliyesini tanıtan 1000 adet kitapçık bastırılarak dağıtıldı.
¾¾ Cami ve külliyenin yabancı ziyaretçilere tanıtılmasına yönelik İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde 14 bin adet broşür bastırıldı ve
dağıtıldı.
¾¾ Cemaate ve bölge esnafına yönelik hafta sonu ziyaretleri gerçekleştirildi.
¾¾ Camide uygulamaya konulan Gülbank geleneğinin il geneline yayılması sağlandı.
¾¾ “Anadolu Tarihi İzinde” projesi kapsamında cami avlusuna 15 m.
uzunlukta bir afiş alanı yapıldı. Buraya Türkçe ve yabancı dillerde
10 adet afiş asılarak camiyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere tebliğ ve irşatta bulunuldu.
¾¾ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan
protokol kapsamında camide öğrencilere yönelik çeşitli programlar gerçekleştirildi.
¾¾ “Yivliminare’de Tarih, Cami ve Kültür” projesi kapsamında gerçekleştirilen 80 program neticesinde yaklaşık 15 bin kişiye Antalya’nın
fethi ve Yivliminare Külliyesi tanıtıldı.
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Bayram TAMER
Kastamonu Küre Çaybükü Ky. Yayla Mh. Camii 4/B İmam Hatibi

¾¾ Camide öğrencilere yönelik dersler ve çeşitli sosyal aktivitelerden
oluşan haftalık bir program planlandı ve yıl boyunca uygulandı.
¾¾ Öğrencilerin okul derslerini takviyeye yönelik camide etütler gerçekleştirildi. Bu etütler sonucu öğrencilerin okul başarılarında artışlar gözlendi.
¾¾ Cemaate katılımı artırmak ve gençleri camiye teşvik amacıyla çeşitli spor gereçleri, satranç takımları, playstation oyun konsolu ve
3-D sanal gerçeklik gözlüğü camiye kazandırılarak öğrencilerin istifadesine sunuldu.
¾¾ Öğrenci ve velilerine yönelik Çanakkale ve İstanbul’a tarih ve kültür gezileri düzenlendi.
¾¾ Yaz Kur’ân kursu öğrencilerine yönelik sosyal ve sportif aktiviteler düzenlendi. Öğrencilerden oluşan futbol ve voleybol takımları
kuruldu.
¾¾ Dini gün ve gecelerde gerçekleştirilen programlar çocuklar ve
gençlerle icra edildi.
¾¾ Öğrencilerin katıldığı çeşitli yarışmalarda dereceler elde edildi.
Gençlere yönelik gerçekleştirilen sosyal projelerde ödüller kazanıldı.
¾¾ Gençlere yönelik imamet ve müezzin-kayyımlık dersleri gerçekleştirilerek gençlerin bu konularda yeterlik kazanmaları sağlandı.
¾¾ Derslere katılan bütün öğrencilere Kur’ân-ı Kerim okuma yeterliği
kazandırıldı.
¾¾ Her genç bir büyüğüyle ilişkilendirilerek gençlerin yaşlılarla diyaloğu güçlendirildi bu sayede gençlerle yaşlılar arasında ülfet sağlandı.
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Erol EKİM
Sakarya Söğütlü Soğucak Mh. Camii İmam Hatibi

¾¾ Yaz Kuran kursuna katılan erkek öğrencilere yönelik (her hafta 5
öğrenci olmak üzere toplamda 40 öğrenci) camide 24 saat süreli
yatılı kamp düzenlendi. Kamp saatlerinde öğrencilere dini bilgiler
derslerinin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler ve ikramlar yapıldı.
¾¾ “Camide Bir Çiçeğim Var” projesi kapsamında her öğrenciye camide bir çiçek verildi. Her gün kendine ait çiçekle ilgilenmesi istendi. Bu sayede öğrencilerin namazlara iştiraki sağlandı.
¾¾ “Camide Hayır Kutucuğum” projesi ile her öğrenciye küçük kavanozlar verilerek namaz sonrasında camide buldukları tozları kendilerine ait kavanozlara koymaları istendi, dolduranlara hediyeler
verildi.
¾¾ Okul sezonu boyunca öğrencilere yönelik hafta sonu kursları düzenlendi.
¾¾ Camide çocuk ve gençlere yönelik haftada bir gün kitap okuma
programları düzenlendi.
¾¾ Camide gençlere yönelik haftada 3 gün Kur’ân dersleri yapıldı.
¾¾ Cami bünyesinde “Diyanet Gençlik Spor” takımı oluşturuldu, özel
forma ve arma yaptırıldı.
¾¾ Öğrencilere yönelik masa tenisi, futbol gibi çeşitli sportif aktiviteler düzenlendi.
¾¾ Haftada 1 gün camimizde, ayda 1 gün ilçe merkezinde sabah namazı buluşmaları gerçekleştirildi.
¾¾ Çocuk ve gençlere yönelik iftar programları düzenlendi.
¾¾ Öğrencilere yönelik çeşitli zaman ve mekânlarda ikramlar yapıldı,
piknik ve geziler düzenlendi.
¾¾ Camide tahsis edilen mekanda öğrencilerin ücretsiz ve güvenli
ortamda ödevlerini yapıp, internet kullanmalarına imkan sağlandı. Cami müştemilatında oluşturulan bu imkan çocukların camiye
alışmalarına vesile oldu.
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Faruk ÇAYCI
İstanbul Bahçelievler Basın Sitesi Camii İmam Hatibi

¾¾ Çocuklara yönelik basketbol, voleybol, halı saha maçları, karate,
yüzme, şehir içi ve şehir dışı gezileri, kabristan ziyareti, piknik vb.
çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi.
¾¾ “Öğrenciler İle Sabah Namazında Buluşuyoruz” projesi ile Ramazan ayı boyunca her gün sabah namazına iştirak eden öğrencilere
100 adet bisiklet hediye edildi.
¾¾ Yaz Kur’ân kursu öğrencilerine “Camiye Koşalım Kur’ân İle Buluşalım” baskılı tişört, bisiklet, futbol topu ve çeşitli hediyeler verildi.
¾¾ Kış dönemi Kur’ân kursu öğrencilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.
¾¾ Cemaate yönelik Konya, Bursa, Edirne ve Çanakkale’ye tarihi ve
kültürel geziler düzenlendi.
¾¾ Cemaate yönelik Kur’ân-ı Kerim ve dini bilgilerden müteşekkil akşam dersleri düzenlendi.
¾¾ Cami cemaati ile umre ziyareti gerçekleştirildi.
¾¾ Çocuklara yönelik Ramazan ayında cami müştemilatında iftar
programları düzenlendi. Teravih namazları sonrası çeşitli ikramlarda bulunuldu.
¾¾ Her Perşembe akşamı tüm halka yönelik tasavvuf sohbetleri gerçekleştirildi.
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Mehmet EKİCİ
Kayseri Melikgazi Esenyurt Eser Camii İmam Hatibi

¾¾ 400 kişi olan cami kapasitesi 1200 kişi kapasiteye yükseltildi.
¾¾ Cami bünyesinde iki grup şeklinde 50 öğrenciye hizmet veren etüt
merkezi oluşturuldu.
¾¾ Etüt merkezinde öğrencilere Kur’ân-ı Kerim ve temel dini bilgiler
derslerinin yanında üniversite öğrencilerinin katkısıyla okul derslerini takviyeye yönelik dersler düzenlendi. Öğrencilerin cemaatle
namaza iştirak etmeleri sağlandı.
¾¾ Cami müştemilatında 25 kız öğrenciye okul sonrası dini bilgiler
derslerinin yanı sıra okul derslerini takviyeye yönelik dersler ile
manevi danışmanlık hizmeti veren kız etüt merkezi kuruldu.
¾¾ Yaz Kur’ân kursu ve etüt merkezindeki istekli 20 öğrenciden oluşan “Sene Boyu, Ömür Boyu Kur’ân Eğitimi” sloganıyla Kur’ân-ı
Kerim okuma grubu oluşturuldu.
¾¾ Kur’ân-ı Kerim okuma grubu öğrencilerinden istekli olanlar için
hafızlık gurubu oluşturularak 9 hafız yetiştirildi.
¾¾ İmam hatip öğrencilerine okul derslerini takviyeye yönelik Arapça
dersleri düzenlendi.
¾¾ Çocuk ve gençlere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendi.
¾¾ Bölge esnafına ve gençlere yönelik ilmihal ve siyer dersleri düzenlendi.
¾¾ Madde bağımlısı gençlere yönelik çeşitli sohbetler ve ev ziyaretleri
gerçekleştirildi.
¾¾ Pazar günleri sabah namazı buluşmaları gerçekleştirildi ve çeşitli
ikramlarda bulunuldu.
¾¾ “Güçlü Aile Güçlü Devlet” sloganıyla ayda iki defa olmak üzere aile
meclisi programı düzenlendi.
¾¾ Üniversite öğrencilerine yönelik Cami Akademi adı altında 15 gün
arayla buluşmalar yapıldı. Öğrencilere Kur’ân kursu açıldı.
¾¾ “Çevreci Müslüman Gençlik” sloganıyla çocuklara yönelik çevre ve
beden temizliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
¾¾ İhtiyaç sahiplerine cemaat işbirliği ile çeşitli yardımlar yapıldı.
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Erkan ÖZTOPRAK
Edirne Muradiye Camii İmam Hatibi

¾¾ Camide çocuklara yönelik tekvando dersleri düzenlendi. Daha
sonra Koca Yusuf Güreş Eğitim Merkezi tefriş edilerek tekvando
antrenmanları spor salonunda yapılmaya başlandı.
¾¾ Çocuklara yönelik camide dini bilgiler dersleri düzenlendi.
¾¾ Öğrencilerin okul derslerini takviyeye yönelik üniversite öğrencilerinin desteğiyle hafta sonları etütler düzenlendi.
¾¾ Öğrencilere yönelik cami bahçesinde piknik organizasyonları düzenlendi. Dini içerikli çizgi filmler izlettirildi.
¾¾ Ramazan ayında cami bahçesinde öğrencilere yönelik iftar programları düzenlendi.
¾¾ Çocuklar ve gençlerle Çanakkale’ye bir tarih gezisi düzenlendi.

44

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VIII. CAMİ GÖREVLİLERİ ÇALIŞTAYI RAPORU / 10-11 Ekim 2018

45

İsa UTLU
Siirt Ensar Camii Müezzin Kayyımı

¾¾ Cami bünyesinde bulunan yatılı erkek Kur’ân kursunda yaklaşık 20
hafız yetiştirildi.
¾¾ Kur’ân kursunda kız ve erkek öğrencilere yönelik dini bilgiler derslerinin yanı sıra okul derslerini takviyeye yönelik etütler düzenlendi. Etütlere öğretmen desteği sağlandı.
¾¾ İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik “Hafızlık Proje Okulları” çalışması yatılı erkek Kur’ân kursunda uygulamaya konuldu.
¾¾ Öğrencilerin okul derslerinde başarılarını artırmak ve hafızlık çalışmalarını desteklemek için okul yönetimi ile koordineli hareket
edildi.
¾¾ Gençlere yönelik cami bünyesinde Ensar Cami Gençlik Kolları kuruldu.
¾¾ 7’den 70’e bayan, erkek, çocuk ve gençlerin katılımlarıyla Pazar
günleri sabah namazı buluşmaları ve gençlik buluşmaları gerçekleştirildi. Programlar sonrası kahvaltı ikram edildi.
¾¾ Gençlere yönelik futbol maçları, geziler, kaplıca ve yüzme aktiviteleri vb. çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi.
¾¾ Gençlere ve cemaate yönelik çeşitli zamanlarda Veysel Karani,
Tillo İbrahim Hakkı ve Şeyh Hazin türbelerinde pazar sohbetleri
gerçekleştirildi.
¾¾ Gençlerle “Safları Sıklaştıralım Şehrin Kalbi Camilerde Buluşalım”
sloganı ile camimizin koordinatörlüğünde il merkezi, ilçe, köy ve
kasabalarda halka yönelik Kur’ân ziyafeti, zikir, kaside dinletisi, hadis sohbeti ve ziyaret vb. çeşitli programlar icra edildi.
¾¾ Mahalle halkına yönelik iftar programları düzenlendi.
¾¾ Gençlere ve mahalle esnafına yönelik dini sohbet, ilahi ve kaside
dinletisi, tesbihat ve dualardan oluşan cami merkezli hayat buluşmaları gerçekleştirildi, çeşitli ikramlar yapıldı.
¾¾ “Camiye Gel Puanları Topla Bisiklet Kazan” etkinliği kapsamında
40 gün boyunca etkinliğe düzenli katılan 80 çocuğa bisiklet verildi.

46

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VIII. CAMİ GÖREVLİLERİ ÇALIŞTAYI RAPORU / 10-11 Ekim 2018

47

Bilal ARAS
Samsun Atakum Sarıyusuf Mh. Söğütpınar Camii İmam Hatibi

¾¾ “Bir Muhtaç Eli Tut Ki İnsanlık Kurtulsun” projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Atakum Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle fertleri arasında zihinsel ve bedensel engelli çocukların da bulunduğu 8 nüfuslu bir aileye yeni bir
konut inşa edildi. İnşaatında bizzat çalışıldı.
¾¾ İnşa edilen yeni konutun eşyaları temin edilerek tefriş edildi, çevre
düzenlenmesi yapıldı.
¾¾ Aileyi devlet affından yararlandırarak emeklilik işlemleri gerçekleştirildi ve aileye sağlık güvencesi sağlandı.
¾¾ Ailenin ihtiyaçları tespit edilerek ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çalışmalar yapıldı.
¾¾ Aileye yönelik din, ahlak ve hijyen konularında eğitimler gerçekleştirildi.
¾¾ Evlilik çağına gelmiş ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen gençlerin nişan ve düğün merasimleri yapıldı. Evlilik ve aile
konularında sohbetler düzenlendi.
¾¾ Engelli bir gencin Ankara’da yapılması gereken askerlik işlemleri
için ulaşım imkanı sağlandı ve masrafları karşılandı.
¾¾ İhtiyaç sahibi ailenin okul çağındaki çocuklarına kırtasiye yardımı
yapıldı.
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Osman GÖKREM
İstanbul Beyoğlu Selime Hatun Camii İmam Hatibi

¾¾ Kimsesiz ve sokaklarda yaşayanlarla özel olarak ilgilenildi, iletişim
kuruldu ve manevi destek sağlandı.
¾¾ Cami bünyesinde kimsesizlerin 7/24 banyo yapabilecekleri bir duş
kabini yapılarak temizliği bizzat gerçekleştirildi.
¾¾ Kimsesiz ve sokakta yaşayan insanlara hayır sahiplerinin katkılarıyla kıyafet, yiyecek ve içecek yardımı sağlandı.
¾¾ Uzun süredir sokakta yaşayan, saçı sakalı birbirine karışmış ve bakımsız kalmış insanlarla ilgilenilerek saç ve sakal tıraşları bizzat
yapıldı.
¾¾ Memleketlerinden çalışmak üzere İstanbul’a gelen ancak işsiz, çaresiz, evsiz ve kimsesiz sokakta kalan insanlar biletleri alınarak aileleri ile buluşturuldu.
¾¾ Sokakta yaşayan insanların ihtiyaçları giderildikten sonra toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede iş bulmalarına yardımcı olundu.
¾¾ Sokaklarda yaşayan vatandaşlara kalacak yerlerini temin edinceye
kadar konaklama imkanı sağlandı.
¾¾ Ramazan ayında iftar sofraları kuruldu. Bu sofralarda kimsesiz ve
gariplerle diğer insanlar bir araya getirildi. Kaynaşmalarına vesile
olundu.
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Nuri GÜRCAN
Kütahya Tavşanlı Çukurköy Mh. Esentepe Camii İmam Hatibi

¾¾ Belirlenen ihtiyaç sahiplerine cemaatle birlikte gıda ve giyim yardımı yapıldı.
¾¾ Yaklaşık 50 İhtiyaç sahibi öğrenciye burs imkanı sağlandı ve kırtasiye yardımı yapıldı. Ramazan bayramında 100 öğrenciye giyim
yardımı yapıldı.
¾¾ İhtiyaç sahibi askerlere maddi destek sağlandı.
¾¾ Bir engelli kardeşimize Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle protez kol takılması sağlandı.
¾¾ Üniversite öğrencileri ile iletişim kuruldu. Evlerine ziyaretler gerçekleştirildi ve haftalık sohbetler yapıldı.
¾¾ Cuma akşamları yatsı namazından sonra gençlere yönelik çeşitli
sohbetler gerçekleştirildi.
¾¾ Cumartesi günleri çocuklarla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
¾¾ Madde bağımlısı gençlerle özel ilgilenildi. Bağımlılıktan kurtarmak
amacıyla SANDER (Sağlıklı Nesiller Derneği) kuruldu.
¾¾ Çocuklara yönelik halı saha turnuvaları ve piknikler düzenlendi.
¾¾ Sömestr tatilinde çeşitli liselerden davet edilen öğrencilerle Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gençlik
kampları düzenlendi.
¾¾ Gençlere yönelik tarihi ve kültürel geziler düzenlendi.
¾¾ Çocuklar ve gençlerle hastaneler ve şehitlik ziyaret edildi.
¾¾ 4-6 yaş Kur’ân kursu sınıfı açıldı.
¾¾ 23 Nisan Uusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sarık, cübbe ve
mihrap çocuklara temsili olarak devredildi.
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Mustafa ARISÜT
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite Camii İmam Hatibi

¾¾ “İlahiyat Öğrencileri Hafız Oluyor” projesi kapsamında İlahiyat öğrencilerine yönelik hafızlık programı başlatıldı.
¾¾ KYK yurtlarında haftada iki akşam Kur’ân-ı Kerim ve ilmihal dersleri yapıldı.
¾¾ İlahiyat fakültesi öğrencilerine yönelik tashih-i huruf dersleri yapıldı.
¾¾ Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileriyle sabah namazı buluşmaları gerçekleştirildi. Program sonrası öğrencilere kahvaltı ikram
edildi.
¾¾ Sabah namazı buluşmalarına devam eden öğrencilerle, balon turları, çeşitli yürüyüşler ve vadi gezileri tertip edildi. (Çat Vadisi, Göreme Vadisi)
¾¾ Cami bünyesinde kütüphane oluşturuldu.
¾¾ İlahiyat fakültesi öğrencileriyle “İrfan Kulübü” adında bir kulüp kuruldu.
¾¾ Sosyal medya aktif bir şekilde kullanıldı ve “Nevşehir Üniversitesi
Sabah Namazı Devrimi” adıyla bir sayfa oluşturuldu.
¾¾ Cami bünyesinde ve üniversite kampüsünde çeşitli zamanlarda
öğrencilere yönelik yemek sofraları kuruldu.
¾¾ Ramazan ayında iftar çadırı açılarak iftar davetleri tertip edildi.
¾¾ Öğrencilere ve cami cemaatine yönelik dini gün ve gecelerde çeşitli programlar düzenlendi, ikramlarda bulunuldu.
¾¾ Öğrenci evleri ve öğrencilerin kaldığı apartlar ziyaret edilerek sohbetler gerçekleştirildi.
¾¾ İhtiyaç sahibi öğrenciler tespit edilerek sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği içerisinde maddi destek sağlandı.
¾¾ Özel eğitime tabi çocuklara yönelik üniversite ve cami gezisi tertip
edildi. Gezi esnasında çocukların resimleri çekilerek camide resim
sergisi açıldı.
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Yaşar ERKEK
İzmir Buca Apaydın Mescidi İmam Hatibi

¾¾ Halka ve cami cemaatine yönelik Hadislerle İslam ve Riyazü’s-Salihin, öğrencilere yönelik Hadis Usulü ve Hadis Tarihi eserlerinden
yararlanılarak hadis dersleri gerçekleştirildi.
¾¾ Derslere katılanlardan gelen talepler ile derslerde güncel konular
ele alınarak derslere ilginin kesilmemesi temin edildi ve katılımcıların artışı sağlandı.
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¾¾

Müftü ve üniversiteden öğretim görevlilerinin derslere katkıda
bulunmaları sağlandı.

¾¾

Dokuz Eylül Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi tarafından “Vahiy-Sünnet İlişkisi” ve “Kur’ân Dışı Vahiy” konulu bir
sunum gerçekleştirildi.
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Ali ÇELİK
Adıyaman Mehmet Kırçalı Camii Müezzin Kayyımı

¾¾ Engellilerle özel olarak ilgilenildi ve din hizmetinin onlara ulaşması
için gayret sarf edildi. İletişim bilgileri paylaşılarak engellilere erişim kolaylaştırıldı.
¾¾ Camiye ve Kur’ân kurslarına gidemeyecek durumda olan 742 engelli vatandaşı evlerinde ziyaret ederek manevi eğitim ve destek
sağlandı. Kur’an-ı Kerimi öğrenmelerine ve öz değerlerini daha iyi
kavramalarına vesile olundu.
¾¾ Görme engelli erkek ve bayan Kur’ân kursu, işitme engelli ve bedensel engelli Kur’ân kursu açılmasına öncülük edildi. Engellilerin
bu kurslarda Kur’ân öğrenmelerine vesile olundu.
¾¾ Ortopedik engellilerin camiye ve Kur’ân kursuna ulaşımlarını kolaylaştırmak için 12 adet tekerlekli sandalye temin edildi.
¾¾ Camiye ve Kur’ân kursuna kolay erişimlerini sağlamak amacıyla 39
cami ve 21 Kur’ân kursuna engelli rampası ve görme engelli yürüme bandı yapılmasına vesile olundu.
¾¾ 14 görme engelli, 5 bedensel engelli ve 3 işitme engelli kardeşimiz
ile refakatçilerinin umre ziyareti yapmaları sağlandı.
¾¾ Yaz Kur’ân kursu öğrencilerine yönelik engelsiz cami oluşturuldu.
Özel kurslar açıldı ve engelli öğrencilerin belediyeden temin edilen araçlarla camiye ücretsiz ulaşımı sağlandı.
¾¾ Üniversitede öğrenim gören engelli öğrencilerle gençlik merkezinde yılda 2 kez bir araya gelindi. Çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi
ve ikramlarda bulunuldu.
¾¾ Kamu kurumlarında çalışan engelliler iş yerlerinde ziyaret edilerek
Diyanet yayınlarından kitaplar hediye edildi.
¾¾ Ramazan ayında il merkezi ve ilçelerde “Engelli İftar Sofrası” programları düzenlendi.
¾¾ Öğrencilerin engelli bireylere yönelik bilinçli ve duyarlı olmaları
amacıyla her hafta bir okulda sohbetler düzenlendi.
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Mustafa SÖZEN
Çanakkale Lapseki Hacı İsmail Camii İmam Hatibi

¾¾ Halkla iletişimi güçlendirmek amacıyla kahvehane sohbetleri ve ev
ziyaretleri gerçekleştirildi. Bölge insanının çeşitli tören ve etkinliklerine iştirak edildi.
¾¾ Roman vatandaşlara yönelik Kur’ân-ı Kerim ve dini bilgiler dersleri
düzenlendi.
¾¾ Sabah namazı buluşmaları gerçekleştirildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
¾¾ Sesi ve musiki yönü güçlü olan Roman gençler tespit edilerek bir
ilahi grubu oluşturuldu. TRT 1 ve Kanal 7 gibi çeşitli televizyon
kanallarında programlar icra edildi.
¾¾ Oluşturulan ilahi grubuyla Lapseki Sosyal Tesislerinde kış akşamları halka yönelik canlı tasavvuf musikisi fasılları düzenlendi.
¾¾ Cami cemaatine yönelik dini gün ve gecelerde mevlit ve sohbet
programları düzenlendi.
¾¾ Lapseki Belediyesi tarafından organize edilen toplu sünnet şölenlerinde İlahi gurubumuz tarafından konserler verildi ve mevlitler
okundu. Çeşitli düğün merasimlerinde sahne alındı.
¾¾ Çanakkale polis teşkilatına moral vermek amacıyla konser düzenlendi.
¾¾ Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Büyük Roman Buluşması, Çanakkale şehitlerini anma ve çeşitli Ramazan etkinliklerinde konserler verildi.
¾¾ İlçemiz kaymakamı ve belediye başkanının desteğiyle Roman vatandaşlarla Bursa ve İstanbul gezisi düzenlendi.
¾¾ Tanınmış simaların katılımlarıyla Romanlara yönelik programlar
düzenlendi ve düğünlerine iştirak etmeleri sağlandı.
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D. DEĞERLENDİRME, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Çalıştay, din görevlilerinin görev yapmış oldukları cami ve
çevresinde uygulamış oldukları projelerin tanıtımı açısından
verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sunumlar
sayesinde cami görevlilerinin sahip oldukları imkanları en iyi
şekilde değerlendirdiklerinde güzel ve önemli neticelere ulaştıkları
görülmüştür. Böylece cami hizmetlerinin geliştirilmesinde din
görevlisinin kilit noktada olduğu anlaşılmaktadır. Gönüllü, idealist,
özverili, çalışkan, yeni hizmet alanları açma ve geliştirme konusunda
gayretli cami görevlilerinin yürüttükleri çalışmaların cami, cemaat ve
toplum nezdinde önemli bir zihinsel ve fiziksel dönüşüme öncülük
ettiği müşahede edilmiştir.
Çalıştay neticesinde nitelikli projelerin tespit edilmesi sağlanırken
bu projelerin yaygınlaştırılması açısından bilgi ve tecrübe paylaşımı
gerçekleştirilmiştir. Farklı il ve bölgelerden gelen proje örneklerinin
katılımcıların zihninde yeni ufuklar açtığı görülmüştür. Bu noktada
sağlanan tecrübe paylaşımının yürütülen din hizmetleri çalışmalarına
olumlu şekilde yansıyacağı düşünülmektedir.
Çalıştayda dile getirilen görüş ve öneriler:
¾¾ 2011 yılından itibaren Cami Görevlileri Çalıştayı’na katılan proje sahibi bütün personelle bir buluşma programı gerçekleştirilmesi,
¾¾ Çalıştaya katılan proje sahibi personelin imkanlar nispetinde taltif
edilmesi,
¾¾ Çalıştay sonrasında illerde müstakil “tecrübe paylaşımı toplantıları” düzenlenmesi, çalıştaya katılan personelin tecrübelerini ve
gözlemlerini diğer personele aktarmasının sağlanması,
¾¾ Camilerin toplumsal ihtiyaçları baz alınarak fonksiyonlarının geliştirilmesi, erkekler ve kadınlar için camilerde sosyal mekanlar oluşturulması,
¾¾ Yasal statü kazandırılarak cami bünyesinde hat, sanat ve kültür
merkezleri oluşturulması, bu merkezlerin geleneksel tarzda tefriş
edilerek görevli bulundurulması,
¾¾ Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere bütün camilerde
gençlik merkezleri oluşturulması,
¾¾ Yapılan hizmet ve faaliyetlerin duyurulması ve tanıtılması amacıyla
sosyal medyanın etkin, verimli ve kontrollü bir şekilde kullanılması,
¾¾ Teşkilat bünyesinde müftü, vaiz vb. unvan gruplarının birbirleri
arasında tecrübe paylaşımını sağlamaya yönelik benzer çalıştaylar
düzenlenmesi teklif edilmiştir.
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