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GİRİŞ
2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 08-09
Ekim 2019 tarihlerinde Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde proje
sahibi, aktif ve bulundukları bölgelerde hizmetleriyle temayüz etmiş din
görevlilerinin katılımıyla “IX. Cami Görevlileri Çalıştayı” düzenlenmiştir.
Örnek projelerin tespit edilerek yaygınlaştırılması ve din görevlileri
arasında tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştayda
hafta münasebetiyle bu yıl ikincisi 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 17 ilden
22 din görevlisi katılmıştır.
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Çalıştaya katılan din görevlilerinin isimleri ve görev yerleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:
SN.

UNVANI

ADI SOYADI

1

Sait Ali EKİNCİ

Uzman İmamHatip

2

Ömer ÜNAL

İmam-Hatip

3

İbrahim YAVUZTÜRK

İmam-Hatip

4

Süleyman ÖZTEKİN

İmam-Hatip

5

Ramazan AKKUŞ

İmam-Hatip

6

Süreyya UÇAR

Müezzin-Kayyım

7

Yunüs İNAN

İmam-Hatip

8

Eşref BAYRAK

İmam-Hatip

9

Arif KELEŞ

Uzman İmam
Hatip

10 Bilgin EKŞİ

İmam-Hatip

11

İmam-Hatip

Mehmet SARİ

12 Oğuzhan KAYA

İmam Hatip

13 Ömer OLGUN

İmam Hatip

14 Fatih ERYILMAZ

İmam-Hatip

15 Ali İhsan GÜREŞ

Din Hizmetleri
Uzmanı

16 Ufuk DİNÇER

İmam-Hatip

17 İslam ODABAŞ

4/B İmam Hatip

18 Gülçiçek KESKİN

4/B Kuran Kursu
Öğreticisi

19 Nagihan KOÇ

Vaiz

20 Erol BİLGİLİ

İmam-Hatip

21 Murat YÜKSEL

Din Hizmetleri
Uzmanı

22 Selim ÇOLAK

Müezzin-Kayyım

GÖREV YERİ

Adıyaman
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ C.
Ankara Haymana
DEVECİ MAHALLESİ C.
Ankara Gölbaşı
BOYALIK MAH. C.
Antalya Konyaaltı
CEMİLE-YUSUF DELİALİOĞLU C.
Burdur
ABDÜLKERİM C.
Erzurum Yakutiye
ÜNİVERSİTE C.
Gaziantep Şehitkamil
UKKAŞE BİN MİHSAN C.
Giresun Espiye
ESENTEPE C.
İstanbul Fatih
AYNALI ÇEŞME C.
İstanbul Kartal
MUSTAFA DENİZER C.
Karaman
KARAMAN İMAM HATİP LİSESİ C.
Kırşehir
İMARET C.
Kırşehir
İMARET C.
Kütahya
EYÜP SULTAN C.
Mersin
İL MÜFTÜLÜĞÜ
Muğla Seydikemer
İZZETTİN MH. UZUNDUVAR C.
Rize Ardeşen
AŞĞ. DURAK KÖYÜ SIRT MAH. C.
Rize Güneysu
ORTAKÖY KÖYÜ KURAN KURSU
Sakarya
İL MÜFTÜLÜĞÜ
Samsun 19 Mayıs
DEREKÖY YALI MAH. C.
Samsun
İL MÜFTÜLÜĞÜ
Trabzon Ortahisar
YENİ HAL C.

Tablo 1: Katılımcı Listesi
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PROJE YARIŞMASINDA DERECEYE
GİREN PROJELERİN ÖZETLERİ
2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle
Başkanlığımızca cami, hayatın merkezi; cami, kadın, aile ve toplum; cami,
çocuk ve genç; cami ve dezavantajlı gruplar, camide eğitim ve rehberlik
konu başlıklarında “II. Proje Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışmada il
birincisi olarak Başkanlığa gönderilen 37 proje arasından dereceye
girenler Yüksek Seçici Kurul tarafından belirlenmiştir.
Söz konusu projelerin sunumları yazarları tarafından IX. Cami
Görevlileri
Çalıştayı’nda
gerçekleştirilmiştir.
Raporun bu bölümünde dereceye giren projelerin özetlerine yer
verilecektir.
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Gülçiçek KESKİN
Rize Güneysu Ortaköy Köyü Kuran Kursu 4/B Kuran Kursu Öğreticisi
II. Türkiye Proje Yarışması Birincisi

‘’Benim Özel Arkadaşım Var” projesi Rize ili Güneysu ilçesindeki Kızılay –
Şükrü – Nurten Topcuoğlu Özel Eğitim Merkezi 1. kademede eğitimlerine
devam etmekte olan özel eğitim öğrencileri ile Güneysu Adacami
Cennet Gülleri 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin arkadaş olmalarını
sağlayıp her iki kurumdaki öğrencilerin annelerini tanıştırarak onların
topluma oryantasyonu için sosyolojik ve psikolojik destek sağlamayı
hedeflemektedir.
Amaç: Proje ile özel eğitime ihtiyacı olan 4-8 yaş aralığındaki engelli
öğrencilerin topluma uyumuna yardımcı olup ruhsal, bedensel, zihinsel
ve sosyal yönden gelişmelerine katkıda bulunarak ailelerin ev, okul ve
çevre birlikteliğini artırmak amaçlanmaktadır.
Uygulama Adımları:
¾¾ Paydaş kurumlar arasında (ilçe müftülüğü ve ilçe milli eğitim
müdürlüğü) protokol imzalanıp projenin uygulanmasında işbirliği
sağlanacaktır.
¾¾ Proje tanıtım toplantıları gerçekleştirilerek proje Güneysu ilçesinde
ve paydaşımız olan STK’lar aracılığıyla il genelinde tanıtılacaktır.
Projenin tanıtılmasında sosyal medya ve mahalli basından istifade
edilecektir.
¾¾ Projede görev alacak kamu personelinin görevlendirmeleri
yapılacak ve gerekli görevlendirme onayları alınacaktır.
¾¾ Hazırlanacak el broşürleri velilere ve öğrencilere dağıtılacak büyük
afişler ise belediye ilan ve reklam panoları ile şehir reklam panolarına
asılacaktır.
¾¾ Güneysu Adacami 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun sağlıklı her bir öğrenci
ve velilerini aynı ilçedeki Kızılay-Şükrü-Nurten Topçuoğlu Özel
Eğitim Merkezi 1. Kademenin hafif, orta ve ağır düzeydeki engelli
öğrencileri ve velileri ile eşleştirip takım olmaları sağlanacaktır.
¾¾ Eşleştirmeler gönüllülük esasına göre yapılacaktır. Projeye veli ve
öğrencilerin tamamının katılımına özen gösterilecektir.
¾¾ Eşleştirmeler psikolog ve rehber öğretmenler eşliğinde yapılacaktır.
¾¾ Grupların ilk defa bir araya gelmesi paydaş kurumların katılımıyla
verilecek toplu yemek sayesinde olacaktır.
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¾¾ Küçük grupların veya bir iki grubun bir araya gelmesiyle
oluşturulacak orta büyüklükteki grupların rehber öğretmenler
eşliğinde bir araya gelmesi sağlanacak ve yapılacak etkinliklerde
oyun terapistlerinden yardım alınacaktır.
¾¾ Ekip çalışması ve sosyalleşme açısından oldukça önemli olan grup
eğitimi çalışmaları oyun ve etkinliklerle zenginleştirilip çocukların
ilgi ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmaya çalışılacaktır.
¾¾ Toplu etkinliklere katılım sağlayacak grup sayısı arttırılacaktır.
¾¾ Küçük veya büyük gruplar ile yapılacak olan etkinlikler:
• Sinema ve tiyatro
• Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla alışverişe gitmek
• Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yemeğe veya kafeye gitmek
• Kağıt çalışmaları
• Boya çalışmaları
• Atık malzemelerin değerlendirilmesiyle yapılan çalışmalardan
oluşacaktır.
¾¾ Toplu ve gruplar arası etkinlikler için öğrenci ve velilerin ulaşımı,
iaşesi ve etkinlik giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.
¾¾ İlimizin ve ilçemizin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini tanıtıcı
geziler planlanacaktır. Gezi planında MEB Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği’ne uygun olarak işlemler yapılacaktır. İl içi veya il
dışı gezilerinin planlamasında öğrencilerin seyahat edebilme
potansiyelleri göz önüne alınarak eğitim bilimlerinin ‘’Yakından
Uzağa ve Öğrenciye Görelik” ilkelerine uygun şekilde hareket
edilecektir.
¾¾ Çocukların kişisel gelişim düzeylerine uygun filmler tercih edilerek
toplu sinema günleri tertiplenecektir.
¾¾ Aylık toplantılar ile engelli öğrencilerin durumlarındaki ilerleme ve
topluma entegre olma durumu değerlendirilecektir.
¾¾ Aileler arasındaki dayanışma değerlendirilerek durum analizi yapılacak ve atılacak yeni adımlara karar verilecektir. Zayıf noktalar
belirlenip, tehditler ortadan kaldırılacak ve zayıf yönler güçlendirilmeye çalışılacaktır.
¾¾ Öğrencilerin ve velilerin eşleşmesinde etkinliklerin planlanmasında
eğitim bilimlerindeki ‘’Çocuğa Yönelik İlkesi’’ göz önünde bulundurulacaktır.
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¾¾ Yapılacak toplu etkinliklere il ve ilçe protokolü davet edilip engelli
bireylerin topluma kazandırılmasında farkındalık oluşturulacaktır.
¾¾ Projenin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar analiz edildikten
sonra sunumlar eşliğinde grup eğitimlerine yer verilecektir.
¾¾ Projenin sonunda başarı gösteren Kur’an Kursu Öğreticileri ile diğer
görevlilere plaket ve başarı belgeleri verilecektir. Veliler ile gönüllü
personele de katılım belgeleri verilecektir.
¾¾ Projenin değerlendirilmesi görevli öğretmenler tarafından
hazırlanan ve objektif şekilde yapılan ‘’Gözlem Formları’’ sayesinde
yapılacaktır. Bu formların hazırlanması ve değerlendirilmesi rehber
öğretmenlerin kontrolünde yapılacaktır.
Sonuçlar:
¾¾ Engelli öğrencilerin kendi okulları dışında farklı kişilerle bir
arada olmaları ve akran öğrenmesi yoluyla gelişmelerine katkı
sağlanacaktır.
¾¾ Toplumsal rollerini gerçekleştirirken diğer insanlarla iyi ilişkiler
kurmalarına destek olunacaktır.
¾¾ Engelli öğrencilerin ailelerine çocuklarıyla beraber güzel vakit
geçireceği uygun ortamların oluşturulmasına ve diğer insanların
onları anlamasına yardımcı olunacaktır.
¾¾ Toplumda engelli çocuklara karşı duyarlılık oluşmasına ve onların
hayatını kolaylaştırıcı toplumsal roller üstlenmelerine katkı
sunulacaktır.
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Fatih ERYILMAZ
Kütahya Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi – II. Türkiye Proje Yarışması İkincisi

“Her Caminin Bir Mus’abü’l-Hayr’ı Olsun” projesi Kütahya İl Müftülüğü
Gençlik Koordinatörlüğü’nün hayata geçireceği bir projedir. Üniversite
gençliğinin enerjisini ve bilgisini kullanarak ilkokul, ortaokul ve lise
öğrencilerinin camide kaliteli vakit geçirmesi, eğitim alması, cami
merkezli sosyal ve sportif faaliyetler yapılarak gençler için camilerin
hayatın merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir.
Amaç: Proje ile hayatta kendilerine bir yer, bir gaye arayan üniversite
gençliğini İslam’ın ilk öğretmeni Mus’ab Bin Umeyr’in rol-modelliğinde
camilerde görevlendirerek cami-gençlik çalışmalarını hızlandırmak,
üniversite öğrencilerine burs vererek eğitimlerine katkı sağlamak ve
onlara sorumluluk vererek özgüvenlerini artırmak amaçlanmaktadır.
Uygulama Adımları:
¾¾ Projenin uygulanacağı pilot camilerin belirlenmesi,
¾¾ Belirlenen camilerde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden onar
kişilik eğitim alacak gruplar oluşturulması,
¾¾ Öğrencilerin kabiliyetleri doğrultusunda futbol, basketbol vb. sportif faaliyetler için cami takımlarının oluşturulması,
¾¾ Ortak ders programları ve ders materyallerinin manevi danışmanlar
tarafından belirlenmesi,
¾¾ Sosyal, sportif faaliyetlerin ve derslerin planlamasının dönemlik,
aylık ve haftalık olarak yapılması,
¾¾ Projede eğitimci olarak görev almak isteyen üniversite öğrencileriyle Mus’abü’l-Hayr adıyla bir komisyon kurulması,
¾¾ Komisyondaki üniversite öğrencilerinin eğitim, sosyal ve sportif kabiliyetlerine göre her on öğrenciye bir Mus’ab olacak şekilde görevlendirilmesi,
¾¾ Cami görevlileri ile projede yer alan üniversite öğrencileri tanıştırılarak gerekli eğitimlerin verilmesi (liderlik, pedagojik formasyon,
etkinliklerle değerler eğitimi, tecrübe paylaşımı),
¾¾ Derslerin ve faaliyetlerin belirlenen zamanlarda aksatılmadan icra
edilmesi.
Sonuçlar:
¾¾ Cami-gençlik çalışmaları üniversite gençlerinin desteğiyle hız kazanacaktır.
¾¾ Mus’ab Bin Umeyr’i rol-model alan şahsiyet sahibi bir gençlik grubu
oluşacaktır.
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¾¾ Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine maddi katkı sağlanacaktır.
¾¾ İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri camide kaliteli vakit geçirip cami
hayatına adapte olacaktır.
¾¾ İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okul dersleri ve ödevlerini
camide üniversite öğrencilerinin desteği ile yapmaları sağlanarak
eğitimlerine katkı sağlanacaktır.
¾¾ Milli ve manevi duyguları geliştirici gezi ve faaliyetler yapılarak birlik beraberlik duygusu geliştirilecektir.
¾¾ Sportif faaliyetler cami merkezli yapılarak gençler kötü alışkanlıklardan uzak tutulacaktır.
¾¾ Cami görevlilerimizin cami-gençlik faaliyetleri ile ilgili zaman ve yeterlik problemi üniversite öğrencilerinin sosyal ve sportif faaliyetleri
yaptırmasıyla ortadan kalkacaktır.
¾¾ Tüm camilerdeki gençlik faaliyetleri ortak bir merkezden idare edilerek gençlik hizmetlerinde uyum ve birlik sağlanacaktır.
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Murat YÜKSEL
Samsun Din Hizmetleri Uzmanı – ll. Türkiye Proje Yarışması Üçüncüsü

“Alkol ve Maddeye Elveda, Hayata Merhaba” projesi Samsun İl Müftülüğü
Bağımlılık Koordinatörlüğü’nün hayata geçireceği bir projedir. Alkol,
madde ve diğer tüm bağımlılıklara karşı din görevlisinin manevi destek
hizmetlerini uygulamada kullandığı metotlar ve etkileşimler projenin
konusunu oluşturmaktadır. Bağımlılıkla bir manevi destek uzmanının
nasıl mücadele etmesi gerektiği, bu alanda nasıl verimli olabileceğinin
anlatıldığı eğitsel çalışmalardan müteşekkildir bir projedir.
Amaç: AMATEM kliniğinde yapılan psikoterapi görüşmelerinin proje
merkezine alınıp cemaatin, ailelerin, çocukların, gençlerin, bağımlılıkla ilgili
çalışan diğer kamu kurumları ve STK’ların organize edilerek Diyanet İşleri
Başkanlığı desteği ile bağımlılarla ilgili çalışmaları daha verimli kılmak,
alkol ve madde bağımlılarını topluma geri kazandırmak amaçlamaktadır.
Uygulama Adımları:
¾¾ Bağımlılık ve bağımlılar ile ilgili bilgilendirmelerin öncelikle cami
cemaatine, çevredeki ailelere, gençlere ve çocuklara yapılması,
¾¾ Bağımlılarla ilgili eğitici ve sosyal aktiviteli bir organizasyon
yapılmasıyla farkındalık oluşturulması,
¾¾ Projenin başlangıç noktası olan Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi
Merkezi (AMATEM)’den yola çıkılarak etkili manevi destek hizmeti
sunulması; proje ilçe ve il aşamalarında uygulandıktan sonra ileride
Türkiye genelinde kabul görmüş bir çalışma haline getirilmesi,
¾¾ Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm din
görevlilerinin bağımlılık ve bağımlılar için organize olmasının
sağlanması,
¾¾ Proje ile bağımlılık ve bağımlılar konusunda hizmet sunan tüm
kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili STK ile Diyanet İşleri Başkanlığı
personelinin işbirliğinin kuvvetlendirilerek ailelerde duyarlılığın
artırılması,
¾¾ AMATEM odaklı başlayan bu projeyle bağımlılık ve bağımlılarla
ilgili bireysel bilinç, ailevi bilinç, toplumsal bilinç ve kurumlar arası
bilincin sağlanması,
¾¾ Alkollü içecekler, uyuşturucu madde türevleri ve sigara gibi bağımlılık yapan alışkanlıkların zararlarına karşı toplumun bilinçlendirilmesi.
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Sonuçlar:
¾¾ Öncelikle görevlilerin görev yaptığı camilerde bağımlılar ve
bağımlılıkla ilgili cemaati bilgilendirmeye önem verilmesi ve
onların organize edilmesi sağlanacak.
¾¾ Camiye davet edilen tüm bağımlılarla birlik ve beraberlik içerisinde
hoşça vakit geçirilecek ve tedaviye teşvik edilecek.
¾¾ Cami çevresindeki faaliyet alanları bağımlılar için kullanılır
hale getirilecek ve haftanın belli günlerinde sohbet günleri
oluşturulacak.
¾¾ Alkol ve madde bağımlıları ile gezi ve ziyaretler yapılacak, kültürel
ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak.
¾¾ Alkol ve madde bağımlılarından tahsillerini yarıda bırakmış
olanların Halk Eğitim Merkezleri’nden yararlanmaları konusunda
gerekli rehberlik yapılacak. İŞKUR aracılığı ile iş bulmaları
konusunda girişimlerde bulunulacak.
¾¾ İlgili kurumlarla yapılan çalışmalar neticesinde tedaviye ihtiyacı
olanlar tespit edilecek,
¾¾ Anne-babasıyla, eşiyle ve yakın çevresi ile sorunları olan bağımlılar
ile evlerinde buluşup sorunlarına çözüm bulunmaya çalışılacak.
¾¾ Bağımlılar evlerine döndüklerinde AMATEM’de yapılan dini dersler
ve Kur’an-ı Kerim dersleri devam ettirilecek.
¾¾ Bağımlıların onaylarını almak suretiyle adres bilgilerinin ve telefon
numaralarının alınıp, mahallelerindeki cami imam-hatibine bilgi
verilerek bir din görevlisinin gözetiminde bulunmaları sağlanacak.
¾¾ İlde veya ilçede dini gün ve gecelerde bağımlılar müftülüklerce
aileleriyle bir araya getirilecek.
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SUNUM ÖZETLERİ
Din 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
özetlenecektir:

bölümünde

gerçekleştirilen

sunumlar

sırasıyla
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Ali İhsan GÜREŞ
Mersin Din Hizmetleri Uzmanı

¾¾ Camiyi hayatın merkezine almak amacıyla camide köy toplantıları
gerçekleştirildi.
¾¾ Sağlık taramaları için gelen sağlık personelinin halka yönelik sağlık
hizmetlerini camide vermeleri sağlandı.
¾¾ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan okuma yazma kursu
cami bünyesinde açıldı.
¾¾ Düğün, sünnet ve asker uğurlama gibi özel zamanlarda yapılan
yemek ikramları cami müştemilatında yapıldı.
¾¾ Gençlere yönelik sinema günleri tertiplendi ve gençlere cami
müştemilatında kablosuz internet hizmeti sunuldu.
¾¾ Muharrem ayı münasebetiyle cami bünyesinde tüm halka yönelik
aşure programı yapıldı.
¾¾ Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Mevlid-i Nebi Aşı pişirilerek
tüm halka ikram edildi.
¾¾ Bayanlara yönelik camide sohbet ve hatim günleri tertip edildi,
Kur’an kursu açıldı.
¾¾ Sabah namazı buluşmaları tertip edilerek cemaate çorba, simit ve
çay ikramları yapıldı.
¾¾ Bölgede bulunan kahvehane ziyaret edilerek halka Kur’an dersleri
verildi ve kahvehane sohbetleri gerçekleştirildi.
¾¾ Her cuma akşamı yaşlı ve hastalar ziyaret edildi.
¾¾ Halka yönelik sosyal ve kültürel geziler düzenlendi.
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Arif KELEŞ
İstanbul Fatih Aynalı Çeşme Camii Uzman İmam Hatibi

¾¾ Yaz Kur’an kursu öğrencilerinin kış döneminde Kur’an-ı Kerim,
temel dini bilgiler ve adabımuaşeret derslerine devam edebilmeleri
için “Her Daim Kur’an Her Yerde İslâm” sloganıyla çarşamba günleri
akşam namazından sonra, cumartesi günleri ise 16:30-20:00 saatleri
arasında kurslar düzenlendi.
¾¾ İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen derslere
katılımın artırılmasına, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller
yetişmesine katkı sağlamak amacıyla cami bünyesindeki gençlik
merkezinde “Camide Ecdâdımın İzinde Hayatın İçindeyim”
sloganıyla “Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi” projesi hayata
geçirildi.
¾¾ Geleneksel Türk okçuluk eğitimine katılan öğrencilerin sorumluluk
bilinci ve el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla “Kendi Okunu
Kendin Yap” ismiyle atölye çalışmaları gerçekleştirildi.
¾¾ Yaz Kur’an Kurslarına katılan ve geleneksel Türk okçuluğu eğitimi
alan öğrencilerden 10 kişilik iki takım oluşturuldu ve “Sa’d Bin Ebi
Vakkas Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası” gerçekleştirildi.
¾¾ Geleneksel Türk okçuluğu eğitimlerine katılan öğrencilere tarihi
şahsiyetler tanıtıldı.
¾¾ Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik pazartesi, çarşamba ve
cumartesi günleri Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri
verildi, akademik rehberlik eğitimleri gerçekleştirildi.
¾¾ Ramazan ayında “Camimde İtikaftayım Manevi Kamptayım”
sloganıyla lise ve üniversiteli gençlerin camide itikafa girmeleri
sağlandı.
¾¾ Halka ve esnafa yönelik her cuma yatsı namazından sonra Kur’an-ı
Kerim’de insanın terbiye süreci konusu bağlamında tefsir sohbetleri
icra edildi.
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Bilgin EKŞİ
İstanbul Kartal Mustafa Denizer Camii İmam Hatibi

¾¾ Caminin iç ve dış ses sisteminin tamamı son sistem ses cihazları ile
yenilendi ve camiye alttan ısıtma sistemi yaptırıldı.
¾¾ Caminin bay bayan abdesthane ve WC’leri komple yenilendi ve
sıcak su sistemi döşendi.
¾¾ Cami güvenliğinin sağlanması amacıyla cami ve çevresine güvenlik
sistemi kuruldu.
¾¾ Bölgede görev yapan din görevlileri ile “Solmayan Güller Gençlik ve
İlim Yayma Derneği” kuruldu.
¾¾ Cami müştemilatında Kur’an kursu ve gençlik merkezi açılarak
tefrişatı yapıldı. Yaklaşık 30 bayanın Kur’an eğitimi alması ve
100 gencin gençlik merkezindeki ders ve aktivitelere katılmaları
sağlandı.
¾¾ Gençlere yönelik düzenli olarak Kur’an-ı Kerim, siyer, musiki ve tiyatro
dersleri yapıldı. Bunun yanında kültür merkezi dini programları,
futbol turnuvası, bilgi yarışmaları, spor yarışmaları, kültürel geziler,
halk röportajları, sosyal deneyler ve sohbetler gerçekleştirildi.
¾¾ Gençlerle birlikte sevgi evleri gençlik buluşmaları, huzurevi
kahvaltı ve sohbetleri, hastane ikram günleri ve ziyaretleri, resmi
kurum ziyaretleri ile yaşlıların evlerinin temizlenmesi etkinlikleri
gerçekleştirildi. Gençlere yönelik faaliyetler kapsamında toplamda
700 gence ulaşıldı.
¾¾ Cami müştemilatında atıl durumda bulunan depo tadilattan
geçirilerek sohbet odası olarak cemaatin istifadesine sunuldu ve
haftada bir gün halka yönelik yapılan dini sohbetlerin yanında
çeşitli ikramlarda bulunuldu.
¾¾ Cami müştemilatında bulunan boş lojman yaklaşık 100.000 TL
bedel harcanarak 3 adet derslik, yemekhane, oyun alanı, uyku
odası, abdesthane ve 3 adet WC’den müteşekkil bir kurs haline
dönüştürüldü. Açıldığı günden itibaren toplamda 100 öğrencinin
kurstan istifade etmesi sağlandı.
¾¾ Yaz Kur’an kursları nezdinde cami bünyesinde proje sınıfı
oluşturuldu. Sabah 09:00 ile öğleden sonra 16:00 arasında planlanan
ve yemekli olarak hizmet veren kursta öğrencilere Kur’an-ı Kerim,
tecvid, kıraat, Arapça, siyer, ilmihal, musiki, tiyatro, semazen ve
değerler eğitimi dersleri verildi. Kurs için her bir derse ayrı bir hoca
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planlaması yapılarak daha etkili ve verimli olması sağlandı. İstanbul
Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde geniş katılımlı kurs kapanış
programı icra edildi.
¾¾ Mevlid-i Nebi haftasına özel Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması düzenlendi.
Okullarda yapılan sınavlarda dereceye giren öğrenciler bilgisayar,
bisiklet, tablet, altın ve kitap gibi ödüllerle ödüllendirildi.
¾¾ Cami gençlik grubu öğrencileri ile ezan, sala ve ilahi korosu ile
semazen ekibi, tiyatro ekibi, şiir ve söyleşi ekibinden oluşan 95
kişilik geniş bir kadronun da yer aldığı Hz. Peygamber ve Gençlik
temalı Mevlid-i Nebi Programı icra edildi. 450 kişi kapasiteli salonda
icra edilen programda öğrenciler tarafından ilahi ve şiir dinletisi,
semazen gösterisi ve tiyatro oyunları sergilendi.
¾¾ Gençlere ve öğrencilere yönelik il ve ilçe müftülüklerince İslami ve
ahlaki değerlerde hassasiyet gösteren, içki, sigara satışı ve içimi
olmayan firmalar ile “Takva Kart” indirim anlaşmaları yapılarak
gençlerin bu mekanlara yönlendirilmesi sağlandı. Ayrıca proje
kapsamında sadece gençlere yönelik mekanlar değil market,
restoran, akaryakıt vb. firmalarla da indirim anlaşmaları yapılarak
kurumumuz ve esnaf arasındaki bağların daha sıkı hale getirilmesi
sağlandı.
¾¾ “Her Yıl Bir Su Kuyusu” projesi kapsamında cemaatin katkısı
sağlanarak Arakan ve Nepal’de “Ertuğrul Gazi” ve “Mustafa Denizer
Cami ve Cemaati” isimleriyle iki adet su kuyusu açtırıldı.
¾¾ Ortaokul öğrencilerine yönelik Çanakkale temalı bilgi yarışması
düzenlendi. Bilgi yarışmasının elemeleri okullarda yapıldı. Final
etabı Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gençlik
Çanakkale’yi Yadediyor” temalı programda seyircilerin huzurunda
gerçekleştirildi. Programda ayrıca cami gençlik grubu tiyatro
ekibince Çanakkale temalı tiyatro gösterisi sunuldu. Program
sonunda bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere para ödülü
ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
¾¾ Köy okulları arası dini bilgiler yarışması ve oyuncak dağıtımını
amaçlayan “Bir Çocuk Gülümserse Dünya Gülümser” projesi
kapsamında camimiz ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla
Şanlıurfa ili Suruç ilçesi Bellik Köy Ortaokulu ile irtibata geçilerek
bölgedeki ortaokullara kitaplar gönderildi ve bir bilgi yarışması
düzenlendi. İlçe protokolünün de katıldığı programda dereceye
giren çocuklara bisiklet, madalya ve kitaptan oluşan hediyeler
takdim edildi.
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¾¾ İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’da bulunan köy okullarındaki
öğrencilere oyuncak ve kırtasiye yardımı yapıldı.
¾¾ Ramazan ayı münasebetiyle başlatılan “Sende Bir Çocuğun Bayram
Sevinci Ol” projesi kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki
yaklaşık 500 çocuğa bizzat gidilerek kıyafet yardımı yapıldı.
¾¾ Cami cemaati ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Afrin’de
bulunan Bülbül Köyü ve civar bölgelerde yaşayan 500 çocuğa
kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı. Cami cemaati ile bölgeye bizzat
gidilerek yardımlar muhtaçlara ulaştırıldı.
¾¾ “Boş Ders Yoktur Boşa Geçen Ders Vardır” projesi kapsamında
ilçede bulunan okulların idarecileriyle irtibata geçilerek boş
derslerin tarafımıza bildirilmesi sağlandı. Bu sayede boş olan
derslere katılarak öğrencilere değerler eğitimi dersleri verildi.
¾¾ Müftülük personeline yönelik 6 hafta süreli “15 Temmuz Milli İrade
Futbol Turnuvası” gerçekleştirildi. Turnuvaya İstanbul ilçelerinden
20 ilçe müftülüğünün futbol takımları katıldı. Antalya Bera Otel’de
icra edilen ödül töreni ile turnuva sonlandırıldı.
¾¾ Din görevlilerinin tanışması ve kaynaşmasına yönelik sponsorlar
bulunarak formalar tasarlandı ve “Müftülig” (Müftülükler Arası
Futbol Ligi) turnuvası düzenlendi. 14 ilçenin katıldığı turnuvanın
finali Antalya’da gerçekleştirildi. Şampiyon olan takım tatil ile
ödüllendirildi.
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Erol BİLGİLİ
Samsun 19 Mayıs Dereköy Mh. Yalı Camii İmam Hatibi

¾¾ Yaşadıkları dini ve manevi problemlerin tespiti için denizci ve
balıkçı esnafına yönelik anket uygulandı. Anket sonucu bölgede
bulunan limana mescit inşa edildi. Meslekleri gereği karşılaştıkları
dini meseleleri ve cevaplarını içeren bir kitapçık hazırlanmasına
yönelik çalışmalar yapıldı.
¾¾ Denizcilik ve balıkçılığın dini yönüne ilişkin bir broşür hazırlanarak
balıkçı esnafına ve cemaate dağıtıldı.
¾¾ Alkol ve uyuşturucu bağımlılarıyla ilgilenildi. Bağımlılar manevi
destek uzmanlarına yönlendirilerek tedavi olmaları sağlandı.
¾¾ Bölgedeki Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının tanıtımı yapıldı.
Desteğe ihtiyacı olan aileler tespit edilerek Aile ve Dini Rehberlik
Bürolarına yönlendirildi ve problemleri çözüme kavuşturuldu.
¾¾ Cemaate ve halka yönelik Kur’an okuma kursları düzenlendi ve
ilmihal dersleri verildi.
¾¾ Denizcilerin dini ve manevi sorunlarıyla ilgili uygulanan anket
sonuçlarının bilimsel verilerde kullanılması ve diğer sahil
bölgelerinde de yaşanması muhtemel olan benzer sorunların
çözümüne katkı sağlaması ve projenin denize kıyısı olan liman
kentlerinde uygulanmasına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı’na bilgi
verildi.
¾¾ “Haydi Hep Birlikte Günde En Az Bir Vakit Camiye” sloganıyla bizzat
kaleme aldığımız mektubu bölge halkının tamamına ulaştırmak
suretiyle cemaat sayısında artış sağlandı ve cami cemaat ilişkisi
güçlendirildi. Din görevlisi ile bölge halkı arasında ünsiyet sağlandı.
¾¾ Yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik “Okuluma Gidiyorum
Kur’an’ımı da Unutmuyorum’’ sloganı ile kış aylarında okul
derslerinden sonra Kur’an kursları açıldı.
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İslam ODABAŞ
Rize Ardeşen Barış Mah. Selahattin Camii 4/B İmam Hatibi

¾¾ Cami müştemilatında mutfak, sohbet odası, derslik, araç park yeri,
gençlere yönelik spor sahası, bay bayan WC ve şadırvan inşa edildi.
¾¾ Yatsı namazlarından sonra camide cemaate yönelik Kur’an dersleri
düzenlendi.
¾¾ Sabah namazından önce cemaate cüz dağıtılarak her gün bir hatim
okunması sağlandı.
¾¾ Akşam namazı ve yatsı namazı arasında cemaate yönelik ilmihal
sohbetleri gerçekleştirildi.
¾¾ Cuma günleri cuma namazından sonra cemaate ve halka yönelik
çay ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Dini sohbetler icra edildi. Esnaf
ziyaretleri gerçekleştirildi.
¾¾ Mahalle halkı cuma günleri sabah namazlarına davet edildi, kahvaltı
programları yapıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
¾¾ Ramazan ayında cami bünyesinde tüm halka yönelik iftar programları düzelendi.
¾¾ Gençlere yönelik sabah namazı buluşmaları ve cumartesi günleri
kahvaltı programları düzenlendi.
¾¾ Gençlere yönelik her cumartesi akşamı halı saha maçları tertiplendi.
¾¾ Yaz Kur’an kursu öğrencilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu ve veda
programları düzenlendi.
¾¾ Gençlere yönelik okul ziyaretleri gerçekleştirildi.

28

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IX. CAMİ GÖREVLİLERİ ÇALIŞTAYI RAPORU / 08-09 Ekim 2019

29

Oğuzhan KAYA Kırşehir İmaret Camii İmam Hatibi
Ömer OLGUN Kırşehir İmaret Camii İmam Hatibi
¾¾ Gençlere, çocuklara ve ailelerine yönelik “Cuma Sohbetleri” adıyla
değerler eğitimi dersleri düzenlendi. Cami içinde ve dışında çeşitli
etkinlikler yapıldı.
¾¾ Cuma Sohbetleri için açılış ve kapanış programları düzenlendi.
Gençlere ve çocuklara hediyeler takdim edildi.
¾¾ Ramazan ayında gençlere ve çocuklara yönelik sahur ve iftar
programları ile Kadir Gecesi programı tertip edildi. Kadir gecesinde
sabaha kadar çeşitli faaliyetler icra edildi.
¾¾ Çocuklara yönelik Çanakkale, Kayseri ve Konya’ya tarihi ve kültürel
geziler düzenlendi.
¾¾ Şehitlik ziyaretleri düzenlendi. Çocuklara ziyaretler esnasında
şehitler ve şehitlik hakkında bilgiler verildi.
¾¾ Farklı zaman dilimlerinde ve farklı yerlere bisiklet turları düzenlendi.
Futbol turnuvaları, yüzme etkinlikleri ve sinema günleri yapıldı.
¾¾ Gençlere ve çocuklara yönelik ezan, resim, şiir ve hadis alanlarından
her hafta bir konu seçilerek yarışmalar düzenlendi ve dereceye
girenlere çeşitli ödüller takdim edildi.
¾¾ Gençlere yönelik sabah namazı ve yatsı namazı sonrası buluşmalar
düzenlendi.
¾¾ İhtiyaç sahibi üniversite ve ilköğretim öğrencileri tespit edilerek
maddi yardımlar ulaştırıldı. Hayırsever vatandaşların yardımıyla 6
öğrenciye burs imkanı sağlandı.
¾¾ Çocuklara yönelik çocuk polis etkinliği tertip edildi.
¾¾ Engelli öğrencilerle yakından ilgilenildi. Onların camiye gelmelerine
vesile olunarak sosyalleşmelerine katkı sağlandı.
¾¾ Öğrenciler camiye davet edildi ve sınıflarına göre ayrılarak cami
gezileri düzenlendi.
¾¾ Okul mescidi öğrencilerle birlikte elden geçirildi ve daha nezih bir
hale getirildi.
¾¾ Mahalle halkının iletişim bilgileri alındı. Önemli gün, gece ve çeşitli
vesilelerle mahalle halkı evlerinde ziyaret edildi.
¾¾ Cemaat ve halkın desteği sağlanarak yeni bir mescit inşa edildi.
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¾¾ 800 yıllık İmaret geleneğini devam ettirmek amacıyla Ramazan
ayında tüm halka yönelik sokak iftarları tertip edildi.
¾¾ Tespit edilen 49 ihtiyaç sahibi aileye hayırsever vatandaşların
desteğiyle gıda ve kira yardımları yapıldı.
¾¾ Tüm halka yönelik sohbet programları düzenlendi ve çeşitli
ikramlarda bulunuldu.
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Ömer ÜNAL
Ankara Haymana Deveci Mahallesi Camii İmam Hatibi

¾¾ “Yaşam Merkezi” projesi kapsamında kullanılmayan köy okulu
tadilat yapılarak köy halkına dini konularda eğitim verilip manevi
destek sağlanan, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı bir yaşam
merkezine dönüştürüldü.
¾¾ “Hocam Bir Sorum Var’’ projesiyle dini konularda bizatihi
soramadıkları sorular için cami girişine bir soru kutusu yerleştirildi.
Vatandaşların isimlerini yazmadan sorularını yazıp bu kutuya atmaları
istendi. Sorular gerekli araştırmalar yapılarak kişiselleştirmeden
cuma namazından önce camide cevaplandı.
¾¾ “Kandil Gecesinde Allah’ın Evine Davetlisiniz’’ sloganıyla dini gün
ve geceler için özel davetiye ve afişler hazırlanarak tüm halk camiye
davet edildi. Namaz sonrasında cemaate çeşitli hediyeler dağıtıldı
ve ikramlarda bulunuldu.
¾¾ Ramazan ayı münasebetiyle cami müştemilatında tüm halka yönelik
geleneksel iftar programları düzenlendi.
¾¾ Yaz Kur’an kursu kapanış programları düzenlendi. Programlarda
çeşitli yarışmalar ve çekilişler yapıldı. Hediyeler dağıtıldı.
¾¾ Yaz Kur’an kursu öğrencilerinin kurs boyunca gerçekleştirdiği
faaliyetleri içeren videolar hazırlandı ve halka takdim edildi. Ayrıca
sosyal medya platformunda cami ismiyle açılan kanala yüklenerek
paylaşıldı.
¾¾ “Köyünüzün Hocasından Mektup Var” sloganı ile köy dışında
ikamet eden vatandaşlara din görevlisini ve faaliyetlerini tanıtan bir
mektup gönderildi.
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Ramazan AKKUŞ
Burdur Abdülkerim Camii İmam Hatibi

¾¾ Cami altında bulunan ve atıl durumda olan iki oda gençlerin
işbirliği ile gençlik merkezi ve kütüphanesi olarak kullanılmak için
düzenlendi ve tefriş edildi. Bahçe düzenlemesi yapıldı.
¾¾ Gençlik merkezinde gençlere yönelik her hafta video destekli
sohbet programları, etütler ve kitap okuma programları olmak
üzere yaklaşık 110 program icra edildi.
¾¾ Tüm halka yönelik köy parkında “Açık Hava Oturumları” adıyla
buluşmalar gerçekleştirildi. Köy parkında bulunan havuzun
çevresine gençlerin desteğiyle 10 adet Türk bayrağı dikildi.
¾¾ “Toprağa Can Vermeden Can Suyu Verelim” sloganı ile öğrencilerin
desteği sağlanarak 60 fidan toprakla buluşturuldu. Yerel medyada
haber yapılması sağlandı.
¾¾ Kızılay şubesi her yıl gençlik merkezine davet edilerek yaklaşık 40
ünite kan bağışı yapıldı.
¾¾ Öğrencilere yönelik kültürel geziler düzenlendi. Huzurevi ziyaretleri
gerçekleştirildi.
¾¾ Öğrencilere yönelik halı saha maçı ve paintball gibi çeşitli sportif
faaliyetler yapıldı. Civar köylerin takımlarıyla voleybol turnuvası
düzenlendi.
¾¾ Üniversite öğrencilerinin desteğiyle gençlik merkezinde sanatsal
faaliyetler gerçekleştirildi. Enstrüman dersleri verildi.
¾¾ İhtiyaç sahibi 55 öğrenci tespit edilerek ayakkabı yardımı yapıldı.
Her dini gün ve gece vesilesiyle 5 aileye erzak yardımı yapıldı.
¾¾ Gençlik merkezinde icra edilen faaliyetlere düzenli katılan 18-40
yaşlarındaki 25 kişi ile umre ibadeti gerçekleştirildi.
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Sait Ali EKİNCİ
Adıyaman Tarım Kredi Kooperatifi Camii Uzman İmam Hatibi

¾¾ Yaz Kur’an kursu öğrencilerinin derslere etkin ve devamlı katılımını
sağlamak amacıyla çeşitli oyunlar oynandı, bilgi yarışmaları
düzenlendi, yüzme etkinlikleri ve futbol turnuvaları yapıldı.
¾¾ Üniversite öğrencilerine yönelik sabah namazı buluşmaları
gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim dersleri ve sohbet programları
yapıldı.
¾¾ Camiye ilgiyi artırmak amacıyla cami bünyesinde gerçekleştirilen
faaliyetler sosyal medya araçları kullanılarak öğrencilerin velileriyle
ve halkla paylaşıldı.
¾¾ Üniversite öğrencileri ve yaz Kur’an kursu öğrencilerinin katılımıyla
ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edildi ve maddi yardımlarda bulunuldu.
¾¾ Öğrencilerin cami kütüphanesinden ödünç kitap almaları ve bu
sayede daha çok kitap okumaları sağlandı.
¾¾ Üniversite öğrencilerine yönelik Ramazan ayı haricinde her
perşembe iftar programları düzenlendi. Bu sayede öğrencilerin
perşembe günleri oruç tutmaları, cemaate ve sohbet programlarına
katılmaları sağlandı.
¾¾ Din görevlilerine yönelik camide haftanın belirli bir günü tefsir usulü
ve hadis usulü dersleri yapıldı.
¾¾ Belediye ve hayır sahibi vatandaşların desteği sağlanarak cami ve
müştemilatında tadilat yapıldı.
¾¾ Camide kadınların beş vakit namaz ile cuma ve bayram namazlarını
eda edebilecekleri ferah ve nezih bir mekan tahsis edildi.
¾¾ Üniversiteli kız öğrencilerin çarşamba günleri akşam ve yatsı
namazları arasında Kur’an kursu öğreticileri ile camide çeşitli
ikramlar eşliğinde sohbet etmeleri sağlandı.
¾¾ Camide din görevlisi odası tanzim edilerek, namaz vakitleri
haricinde gençlere ve cemaate yönelik dini danışmanlık faaliyeti
yürütüldü. Çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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Selim ÇOLAK
Trabzon Ortahisar Yeni Hal Camii Müezzin Kayyımı

¾¾ Yerleşim merkezine uzaklığı sebebiyle camide açılamayan yaz
Kur’an kursunun okul ziyareti ve gerekli resmi yazışmalar neticesinde
mahalle okulunda açılması sağlandı. Öğrenci ve velileri ile yakından
ilgilenildi.
¾¾ Velilerin desteği sağlanarak okul döneminde derslerin camide
devam etmesi sağlandı.
¾¾ Derslerin daha verimli ve katılımın yüksek sevide olması amacıyla
cami altına inşa edilen oyun parkuru kullanılarak oyunla eğitim
metodu uygulandı.
¾¾ Oyun parkuru geliştirilerek 48 farklı parkur oyunun oynanabileceği
hale getirildi. Parkur haftada bir okul bahçesine kurularak engelli
öğrencilerin de eğitici oyunlara dahil edilmesi sağlandı.
¾¾ Yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik yemekhanesi olan bir okul
ile anlaşma sağlanarak kurs tam gün ve yemekli hale getirildi.
30 öğrenci engelli (görme, işitme, zihinsel, down sendromlu ve
bedensel engelli) olmak üzere toplamda 150 öğrencinin derslerden
istifade etmesi sağlandı.
¾¾ Derslerde ve parkur oyunlarında başarı gösteren öğrencilere yönelik
okul bahçesine ahşap ve karton gibi geri dönüşüm malzemeleriyle
bir labirent inşa edildi. Labirent içine yönlendirme mahiyetinde
sorular yerleştirildi. Soruları doğru cevaplayan öğrencilerin çıkışa
daha kolay ulaşmaları ve öğrendikleri bilgileri sorular marifetiyle
pekiştirmeleri sağlandı.
¾¾ Kurs öncesi öğrencileri tanımak ve sınıflara ayırmak için kurs sonrası
ise eksiklikleri giderebilmek için veli toplantıları yapıldı ve anketler
uygulandı.
¾¾ Kurs kapanış programları gerçekleştirildi. Programda velilere iftihar,
öğrencilere başarı belgesi verildi.
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Süleyman ÖZTEKİN
Antalya Konyaaltı Cemile-Yusuf Delialioğlu Camii İmam Hatibi

¾¾ Tüm halka yönelik Kur’an-ı Kerim kursları düzenlendi. Kurslara
yaklaşık 60 kişinin katılımı sağlandı. Katılımcılara Kur’an-ı Kerim
hediye edildi.
¾¾ Halka yönelik masraflarını cami cemaatinden bir kişinin karşıladığı
yaklaşık 400 ila 600 kişilik sahur ve iftar programları düzenlendi.
¾¾ Dini gün ve gecelerde Kur’an ziyafetleri, tasavvuf musikisi konserleri,
semazen gösterileri tertiplendi.
¾¾ Cemaatle daha sıkı bağlar kurmak amacıyla yakın mekanlar
ile Çanakkale, Bursa ve İstanbul illerine tarih ve kültür gezileri
düzenlendi.
¾¾ Esnaf ziyaretleri ve ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu sayede
gerçekleştirilen faaliyetlerin ve cami müştemilatında bulunan
Kur’an kursunun tanıtımı yapıldı.
¾¾ Halk eğitim merkezinin katkısı sağlanarak sosyal, kültürel ve sportif
kurslar açıldı.
¾¾ İlçede bulunan Tatar, Kazak, Türkmen dernekleri ve liderleriyle
görüşüp istişare edilerek ihtiyaç ve istekleri konusunda bilgi
alışverişinde bulunuldu. Çocuklarına Kur’an eğitimi yanında 50
öğrenciye değerler eğitimi dersleri verildi.
¾¾ Halk Eğitim Merkeziyle yapılan protokol çerçevesinde 60 öğrenciye
Türkçe dil kursu verildi.
¾¾ Kaymakamlık onayı ile kurs tertip edilerek 40 öğrenciye Tatarca dil
kursu verildi. Değerler eğitimi dersleri verildi ve Anadolu kültürü
tanıtıldı.
¾¾ “Gelin Kardeş Olalım” sloganıyla milli günleri olan Sabantuy
Bayramı’nda Uluslararası Tatar Topluluklarının katılımıyla
program düzenlendi. Tatar Şair Abdullah TUKAY’ı anma etkinliği
gerçekleştirildi. 1500 kişiye ulaşıldı.
¾¾ Dini bayramlarda vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın kaynaşması
amacıyla belediyenin, il müftülüğünün ve cemaatin müşterek
düzenlediği 800 kişiye ulaşan programlar gerçekleştirildi ve
ikramlarda bulunuldu.
¾¾ İcra edilen programların ulusal TV kanallarında ve Tatar TV kanalında
haber yapılması sağlandı.
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Süreyya UÇAR
Erzurum Yakutiye Üniversite Camii Müezzin Kayyımı

¾¾ Fiziki koşullar oluşturularak cami gençlik grupları oluşturuldu.
¾¾ Halka yönelik haftalık sohbet programları ve aylık sabah namazı
buluşmaları gerçekleştirildi.
¾¾ Gençlere yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi ve dereceye
girenlere plaket takdim edildi.
¾¾ Üniversite öğrencilerine yönelik umre programları gerçekleştirildi.
¾¾ Kızılay Haftası münasebetiyle kan bağışı organizasyonu gerçekleştirildi.
¾¾ İhtiyaç sahibi aileler evlerinde ziyaret edilerek erzak ve kumanya
yardımı yapıldı.
¾¾ Hastaneye, engelsiz yaşam merkezine ve yetiştirme yurtlarına
ziyaretler gerçekleştirildi.
¾¾ Ramazan ayı münasebetiyle cami müştemilatında ve gençlik
salonlarında üniversite yönetiminin de katkılarıyla iftar programı
yapıldı.
¾¾ Yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik her hafta bir kahvaltı
düzenlendi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla çeşitli sosyal
etkinlikler gerçekleştirildi.
¾¾ Akşam namazı ve yatsı namazı arasında Kur’an-ı Kerim dersleri
düzenlendi.
¾¾ İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik üniversite öğrencilerinin
desteğiyle gençlik salonlarında etütler düzenlendi.
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Yunüs İNAN
Gaziantep Şehitkamil Ukkaşe Bin Mihsan Camii İmam Hatibi

¾¾ “Atabeg” projesi kapsamında Gaziantep Valiliği, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, Gaziantep İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile
protokol yapıldı.
¾¾ Proje, Gaziantep ve 9 İlçesinde bulunan erkek ve kız anadolu imam
hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında 6 yıl boyunca toplamda
85 okulda uygulandı.
¾¾ “Camine Yakın Olan Okula Sahip Çık” sloganıyla erkek din
görevlileriyle erkek anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip
ortaokulu öğrencileri; kadın Kur’an kursu öğreticileri ile kız anadolu
imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu öğrencileri buluşturuldu.
Din görevlileri rehberliğinde cami merkezli sosyal, kültürel ve sportif
etkinlikler gerçekleştirildi.
¾¾ Proje kapsamında her okul için 2 koordinatör belirlenerek okul
koordinatörleri ile okul ziyaretleri gerçekleştirildi. Din görevlilerinin
katılımı ile okul idaresi ve öğretmenlerin de katıldığı istişare
toplantıları gerçekleştirildi.
¾¾ Gençlere imamet, müezzinlik, hutbe sunumu dersleri ile taziye
ziyareti, mevlit ve nikâh merasimleri konusunda mesleki uygulama
faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu sayede mesleki yeterliklerine katkı
sağlandı.
¾¾ Öğrencilere yönelik çeşitli geziler, piknik ve kitap okuma etkinlikleri,
yarışmalar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi.
¾¾ “Camini Bul Takımını Kur” projesi ile cami merkezli gençlik
faaliyetlerinin daha verimli olması için camiler arası gençlik futbol
turnuvası düzenlendi.
¾¾ Turnuvaya katılacak takımlar için saha, forma, hakem, öğle yemeği,
ulaşım masrafları, ambulans ve sağlıkçı temin edildi.
¾¾ Turnuvaya katılan 70 takım ile turnuva açılış ve kapanış programı
düzenlendi. Dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.
¾¾ Cami altında atıl durumda olan 300 m2 alan “Şehzadeler Kültür ve
Spor Merkezi” adıyla kütüphane, idare odası, mutfak, duşakabin,
elbise dolapları ve spor aletlerinden müteşekkil bir gençlik
merkezine dönüştürülerek gençlerin cami merkezli kültürel ve
sportif faaliyetlerde bulunmaları sağlandı.
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¾¾ Projeden mahallede bulunan ortaokul (3) ve liselerde (4) eğitim
gören öğrencilerinin faydalanması sağlandı.
¾¾ Gençlik merkezinde tekvando, güreş, masa tenisi, satranç, fitnessplates, dart ve boks eğitimleri verildi.
¾¾ Sabah 09.00 - 14.00 arası kadınlara fitness-plates, kız öğrencilere
tekvando kursları düzenlendi.
¾¾ Spor dallarının branş hocaları Halk Eğitim Müdürlüğü ile diyalog
kurularak temin edildi.
¾¾ Kız öğrencilerin cumartesi günleri erkek öğrencilerin ise pazar
günleri kütüphaneden yaralanmaları sağlandı.
¾¾ Yaz Kur’an kursuna devam eden yaklaşık 860 öğrencinin gençlik
merkezini aktif olarak kullanması sağlandı.
¾¾ Gençlik merkezinde sportif ve kültürel faaliyetlere katılan
öğrencilerle Niğde Şehit Ömer Halisdemir Şehitliği ve Konya
Mevlana ziyaretleri gerçekleştirildi.
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Eşref BAYRAK
Giresun Espiye Esentepe Camii İmam Hatibi

¾¾ “Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an olsun. En Güzel Hediyeler
Sizlerin Olsun” sloganı ile puanlama ve ödüllendirme yöntemiyle
yaz Kur’an kursları icra edildi.
¾¾ Çocukların heyecanlarını diri tutmak, ilgi ve isteklerini artırmak ve
devamlılığı sağlamak amacıyla hayata geçirilen puanlamaya dayalı
hediye yönteminin tanıtılması için afişler tasarlandı. Projenin yazılı
ve görsel yerel medyada haber yapılması sağlandı ve sosyal medya
araçları kullanıldı.
¾¾ Öğrencilerin cami içerisindeki her türlü ibadetleri, etkinlikleri,
tutum ve davranışları puanlandırıldı. Hediyeler kazanılan puanlara
göre takdim edildi.
¾¾ Yaz Kur’an kursu bitiminde öğrencilere verilecek hediyeler kursların
başlamasından bir hafta önce caminin çeşitli yerlerinde sergilendi.
¾¾ Öğrencilerin belirlenen kriterlere uyup uymadığı 2 ay boyunca takip
edilerek titizlikle puanlama çizelgesi tutuldu. Puanları hakkında
öğrencilere bilgi verildi.
¾¾ Öğrencilerin cemaatle namaza katılım konusunda daha özenli
hareket etmeleri sağlandı. Mazereti sebebiyle cemaate katılamayan
öğrencilerin evde yaptıkları ibadetleri velileri tarafından görsel
mesajlarla din görevlisine bildirildi.
¾¾ Yaz Kur’an kursları bittiğinde öğrencilerle bağlar koparılmadı ve
onlarla yakinen ilgilenildi.
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Ufuk DİNÇER
Muğla Seydikemer İzzettin Mh. Uzunduvar Camii İmam Hatibi

¾¾ “Hafta Sonu Camideyim” projesiyle yaz Kur’an kursu öğrencilerinin
cumartesi ve pazar günleri öğle ve ikindi namazlarını camide
kılmaları sağlandı. Namaz sonrasında öğrencilere yönelik cami
dersleri düzenlenerek çeşitli ikramlarda bulunuldu. Okul ödevlerine
yardımcı olundu.
¾¾ Öğrencilere yönelik satranç, futbol ve voleybol müsabakaları
düzenlendi. Başarı elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Cami dışı sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.
¾¾ Öğrencilerin müftülük
katılımları sağlandı.

tarafından

düzenlenen

programlara

¾¾ Dini bayramlar vesilesiyle öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek
öğrencilerin bayram sevinçlerine ortak olundu.
¾¾ Dini gün ve geceler vesilesiyle cemaate Başkanlığımız yayınlarından
çeşitli kitaplar hediye edildi.
¾¾ Milli günlerde okul programlarından sonra çocukların camiye
yönelimi teşvik edildi.
¾¾ Din görevlilerine yönelik buluşma programları düzenlendi. Çeşitli
ikramlarda bulunuldu.
¾¾ Yaşlı ve hastalara yönelik ziyaretler gerçekleştirildi. Maddi ve
manevi yardımlarda bulunuldu.
¾¾ Arefe günlerinde cemaatle birlikte kabristan ziyaretleri gerçekleştirildi.
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Nagihan KOÇ
Sakarya İl Vaizi

¾¾ Öğrencilere yönelik sabah namazından başlayarak öğle namazının
edası ile son bulan sekiz saatlik bir etkinlik programını içeren cami
kampları gerçekleştirildi.
¾¾ Parklara ve halı saha işletmelerine yakın olan camilerden cami
kampı yapmaya elverişli olan 9 cami belirlendi. Seçilen camilerde
görev yapacak cami kampı ekipleri, imam ve müezzinler arasından
tespit edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolü
çerçevesinde seçilen okulların öğrencileri bu kamplara alınarak
dersler ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildi.
¾¾ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı gönderilerek, projeden haberdar
edildi. Hangi okulun hangi camide kampa davet edileceği yazıda
belirtildi.
¾¾ Projeye finansman desteği verecek kurumlar ziyaret edilerek proje
tanıtıldı.
¾¾ TDV Sakarya Şubesinin öğrencilerin tişört ve şapka hediyelerini,
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilerin öğle yemeğini,
cami dernekleri ve cemaatin kahvaltıyı finanse etmeleri sağlandı. İl
Müftülüğünden de hediye edilecek kitaplar temin edildi.
¾¾ Kampta görev alacak din görevlilerine “Gençlerle İletişim” adlı
konferans verildi ve atölye çalışması yapıldı.
¾¾ Proje için broşür ve afiş çalışması yapılarak planlanan okullara
asılması sağlandı. “Veli Onay Kâğıdı” dağıtıldı, velilerin izni istenilerek
takip işini yürüten öğretmenlerinden toplanılarak listelendi.
¾¾ Kampa katılacak olan öğrenci sayısı belirlendikten sonra yeterli
sayıda şapka ve kitap hediyeleri, kamp gününden önce kampta
görev yapacak olan görevlilere teslim edildi. Kampın yapılacağı
tarihten iki gün önce velilere haber verilmesi sağlandı.
¾¾ Kamp günü camiye gelen öğrencilere, daha önce belirlenen içerik,
ekipler tarafından uygulanarak değerlendirme toplantıları yapıldı.
¾¾ “Cami Seni Bekliyor İtikâf Programları” projesi çerçevesinde
Sakarya’da öğrenim gören lise öğrencilere yönelik cami ve ibadeti
sevdirme amacıyla camilerde itikaf programları gerçekleştirildi.
¾¾ Her caminin gece ve gündüz olmak üzere kendi itikâf programını
hazırlaması sağlandı. Programlar cumartesi günleri uygulandı.

50

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IX. CAMİ GÖREVLİLERİ ÇALIŞTAYI RAPORU / 08-09 Ekim 2019

¾¾ İtikaf programlarıyla öğrencilerin ibadetlerini cemaatle yapması,
mukabeleye katılması, tefekkür etmesi, zaman bilinci kazanması,
tesbihat ile meşgul olması ve iftar programlarına katılması sağlandı.
¾¾ Projeyi uygulayacak camiler ve cami ekipleri ilçe müftüleri, ilçe
gençlik koordinatörleri ve yardımcıları tarafından belirlendi.
¾¾ Valilik onayı ile cami ekiplerine Sakarya İl Müftülüğü’nde itikâf
konulu seminer verildi.
¾¾ Okullara projeyi bildiren resmi yazı gönderildi. Okullara gidilerek
öğrencilere ve öğretmenlerine proje anlatıldı. Okula projenin afişi
asıldı. Okullara tanıtım, din görevlileri tarafından yapıldı.
¾¾ Öğrencilere yönelik düzenlenen iftar ve sahur programlarını ilçe
müftülüklerinin ya da cami derneklerinin finanse etmeleri sağlandı.
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¾¾ Gençlerin sabah namazlarında buluşarak her hafta farklı bir camide
farklı bir gence sabah namazı kıldırma görevi verildi. Görev yapan
gençlerin namaz kıldırdığı caminin tarihi süreci ile ilgili bilgileri
öğrenerek anlatması sağlandı.
¾¾ Lise öğrencilerine yönelik Kur’an okuma ve hitabet dersleri verilerek
öğrencilerin meslek derslerindeki eksikliklerin giderilmesi ve dini
bilgilere sahip olması sağlandı.
¾¾ Bölge mahallindeki göçmenlerden hasta ve yaşlı mahalle sakinleri
ziyaret edilerek onların her türlü ihtiyaçlarına yardımcı olundu.
¾¾ Mahallede 4-6 yaş Kur’an Kursu açılarak kütüphane oluşturuldu
ve Başkanlık yayınlarından kitapların temini sağlanarak cemaatin
hizmetine sunuldu.
¾¾ Ramazan ayında gençlerin ve cemaatin itikafa girmeleri için gerekli
ortam sağlanarak programa katılan gençlerin Gençlik ve Spor
Bakanlığı kampına gönderilmesi sağlandı.
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¾¾ Cezaevinde bulunan hükümlülere yönelik dini bilgiler verilerek ibadet ve iman hususları hakkında her gün akşam ve yatsı namazı öncesinde sohbet programları yapıldı.
¾¾ İcra edilen dersler esnasında katılımcılara bir önceki dersin konusundan çeşitli sorular sorarak doğru cevap verenlere teşvik amacıyla Başkanlığımız yayınlarından kitaplar hediye edildi.
¾¾ Hükümlülere yönelik ayda bir kez dini bilgiler yarışması düzenlendi
ve dereceye girenlere kitap seti hediye edildi.
¾¾ Cezaevi yönetiminden gerekli izinler alınarak Kur’an-ı Kerim ziyafetleri gerçekleştirildi.
¾¾ Cezaevinde ihtiyaç sahibi kişiler tespit edilerek zaruri ihtiyaçlarının
giderilmesi hakkında idare ile görüşmeler yapılarak kişisel bakım
ürünleri temin edildi ve dağıtıldı. Tahliye olan ihtiyaç sahibi hükümlülerin biletleri alındı.
¾¾ Hükümlüler ile yakından ilgilenilerek manevi destek hizmeti sunuldu.
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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 görülmekte ve 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 Çalıştaya katılan proje sahibi personelin imkanlar nispetinde taltif
edilmesi,
¾¾ Yapılan hizmet ve faaliyetlerin duyurulması ve tanıtılması amacıyla
sosyal medyanın etkin, verimli ve kontrollü bir şekilde kullanılması,
¾¾ Cuma ve bayram hutbelerinin Rusça’ya çevrilmesi,
¾¾ Sahil bölgesinde yaşayan ve geçimini denizden sağlayan vatandaşlar
için denizci ilmihali niteliğinde bir kitap hazırlanması,
¾¾ Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik cami günleri
düzenlenmesi,
¾¾ Çalıştay sonrasında illerde ve ilçelerde müstakil “Tecrübe Paylaşımı
Toplantıları” düzenlenmesi, çalıştaya katılan personelin tecrübelerini
ve gözlemlerini diğer personele aktarmasının sağlanması teklif
edilmiştir.
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