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ÖN SÖZ
İslam, tüm insanlık için barış ve esenlik çağrısıdır. Bu çağrı insanı yaratıcısına, diğer insanlara ve canlı/cansız bütün mahlûkata karşı bilinçli olmaya
davet etmektedir. İnsana hayat veren, dünyasını anlamlandırıp ahir ve akıbetini yani öbür dünyasını mamur edebilmesine imkân sağlayan bu mesajı Hz.
Peygamber (s.a.s) insanlığa tebliğ etmiş ve İslam’ı bizzat yaşayarak örnek ve
rehber olmuştur.
Bugün İslam’ı tebliğ etme ve yüce hakikatlerini insanların gönüllerine
taşıma vazifesi imam-hatibi, müezzin-kayyımı, Kur’an kursu öğreticisi, vaizi
ve müftüsü ile bizlerin omuzlarındadır. Kur’an-ı Kerim’de “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et.”
(Nahl, 16/125) ayeti ile bizlere usul ve kaidesi öğretilen bu vazifenin özünde
planlı ve sistematik bir mücadele yer almalıdır. Zira Mustafa Sabri Efendi’nin
“Nizamsız hakka, nizamlı batıl galebe çalar.” sözünde ifadesini bulduğu gibi
disiplinli ve planlı çalış(a)mamak, köklü ve zengin bir birikimi yeni ve köksüz söylem ve eylemler karşısında kolu kanadı kırık bırakmak ve etki alanını
azaltmak demektir.
Her vazife sahibinin olduğu gibi özelde din görevlisi olarak bizlerin
de planlı ve disiplinli çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü din hizmeti, amacı ve
hedefi belirlenmeksizin kısa süreli, devamlılığı olmayan, bireysel ve dağınık
bir yaklaşımla olumlu netice alınabilecek bir hizmet alanı değildir. İnsanlığın
ortak birikimini yansıtan proje bazlı yaklaşım bu anlamda önemli bir fırsatı
bünyesinde barındırmaktadır. Güzel ve anlamlı düşünceleri/fikirleri bir amaçla buluşturmak, ölçülebilir hedefler koyarak istikametimizi belirlemek, zamanı ve imkânları yerli yerince kullanmak için bir uygulama zemini oluşturmak/
planlamak, birlikte yürüyeceğimiz veya destek alacağımız kişi ve kuruluşları
belirlemek, mali kaynakları verimli bir şekilde kullanmak için ayrıntıları düşünmek proje bazlı çalışmanın temel ilkelerini oluşturmaktadır. Bu tür bir çalışma tarzı daha başlangıçta büyük bir emeği gerektirse de verimi artırmakta
ve hizmetlerin kurumsallaşmasını sağlayarak devamlılığını mümkün kılmaktadır.
Başkanlığımızca din hizmetlerinde proje bazlı yaklaşımı yaygınlaştırmak amacıyla her yıl cami görevlilerine yönelik çalıştaylar düzenlenmektedir.
Elinizdeki kitapçıkta 2021 yılında düzenlenen “11. Cami Görevlileri Çalıştayı”nda sunulan projelerin özetleri yer almaktadır. Söz konusu çalıştaya bulundukları bölgelerde örnek proje ve çalışmalarıyla temayüz etmiş din görevlileri
iştirak etmişlerdir. Ülke genelinde örnek proje ve faaliyetlerin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaç edinen bu çalışma; daha nitelikli, planlı ve disiplinli çalışmaların hayata geçirilebilmesi için yalnızca bir adımdır. İçerikte yer
alan projelerin geliştirilmesi ve daha ileri noktalara taşınabilmesi ise elbette
mümkündür.
Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.
				
				

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı

GİRİŞ
2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 12 Ekim 2021
tarihinde proje sahibi, aktif ve bulundukları bölgelerde hizmetleriyle temayüz
etmiş din görevlilerinin katılımıyla dijital platformlar üzerinden çevrim içi “11.
Cami Görevlileri Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.
Örnek projelerin tespit edilerek yaygınlaştırılması ve din görevlileri
arasında tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştayda
2021 yılı Proje Yarışması’nda dereceye giren projeler ile örnek çalışmalarıyla
çevresinde farkındalık oluşturmuş din görevlilerinin görev mahallerinde yürüttükleri çalışmalar ve projelerin sunumları gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 18
ilden 21 din görevlisi katılmıştır.
Çalıştaya katılan din görevlilerinin isimleri ve görev yerleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:

SN.

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREV YERİ

1

Abdulkadir ERYİĞİT

İmam Hatip

İstanbul Sultanbeyli Çuvalcıoğlu
Camii

2

Ali COŞKUN

İmam Hatip

Tekirdağ Marmaraereğlisi Sultanköy
Mh. Camii

3

Bayram TEKİN

Müezzin Kayyım

Antalya Kumluca Eski Cami

4

Cebrail ÇELİK

İmam Hatip

Manisa Şehzadeler Akpınar Camii

5

Ekrem ŞİŞECİOĞLU

İmam Hatip

Kayseri Melikgazi Melikgazi Belediyesi Camii

6

İlhan DEMİR

İmam Hatip

Aksaray Merkez İmam Hüseyin
Camii

7

İsmail KÖKSAL

İmam Hatip

Konya Selçuklu Zembilli Ali Efendi
Camii

8

İsmail ÖZÜTEMİZ

İmam Hatip

Denizli Merkezefendi Gümüşler
Yunus Emre Camii

9

Mahmut AÇIKGÖZ

İmam Hatip

Tekirdağ Marmaraereğlisi Akif Dinç
Camii

10

Mehmet PEHLİVAN

Din Hiz. Uzm.

Uşak Merkez Uşak İl Müftülüğü

11

Merve SERTBAŞ

4/B K.K.Ö.

Aksaray Merkez Hz. Hatice Kız
Kur’an Kursu

12

Muhammet Lütfi
TAŞCİ

İmam Hatip

Bursa Osmangazi Muradiye Camii

13

Mustafa BEBEK

İmam Hatip

Bartın Merkez TDV Muzaffer Habibe Peker Mescidi

14

Mustafa ÇAKIRTAŞ

İmam Hatip

Tokat Merkez Taşlıçiftlik Köyü Fatih
Camii

15

Mustafa SOLAKOĞLU İmam Hatip

Kocaeli İzmit Şirinevler Camii

16

Nuh ÖZKAN

İmam Hatip

Mersin Tarsus Hacı Rıkap Toprak
Camii

17

Resül CANİKLİOĞLU

İmam Hatip

Samsun İlkadım Kışla Mah. Aksa
Camii

18

Samet PELİT

Müezzin Kayyım

Çanakkale Gökçeada Osmanlı
Camii

19

Suat SARICA

İmam Hatip

İstanbul Fatih Seyit Ömer Camii

20

Ümmet BIYIK

Müezzin Kayyım

Kilis Merkez Şakir Atik Camii

21

Yasin VURAL

İmam Hatip

Kırıkkale Sulakyurt Güzelyurt Köyü
Camii

Tablo: Katılımcı Listesi

1. BÖLÜM:
2021 YILI PROJE YARIŞMASINDA
DERECEYE GİREN
PROJELERİN ÖZETLERİ

PROJE ADI

Vefalı Gönüller, Vefakâr Şehirler
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Mehmet PEHLİVAN
Din Hizmetleri Uzmanı
Afyonkarahisar/Merkez

GÖREV YERİ

Uşak İl Müftülüğü

E-POSTA

m.pehlivan97@hotmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Afyonkarahisar İl Müftülüğü

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Valilik, Üniversite, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü

Projenin Uygulanacağı Tarihler

Başlama 15/09/2021 – Bitiş 15/06/2022

Hedef Kitle

Üniversite Öğrencileri, Din Görevlileri,
Afyonkarahisar Halkı

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Üniversite öğrencilerinde vefa duygusunu pekiştirmek, öncelikle gençler üzerinde olmak üzere tüm toplumda millî ve manevi değerlere karşı vefakâr olma
konusunda farkındalık oluşturmak, genç kuşağa bilgi ve kültür aktarımını
sağlamak.
PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
Gençleri tarihi camilerle buluşturmayı ve çevrim içi toplantılarla önemli şahsiyetleri tanıtmayı hedefleyen proje kapsamında;
✓ Afyonkarahisar merkez ve ilçelerdeki tarihi camileri ile ilgili literatür
çalışması yapılır.
✓ Projenin uygulanacağı tarihi camiler belirlenir.
✓ Proje zaman çizelgesi oluşturulur, proje eğitim ve öğretim dönemlerinde “güz dönemi” ve “bahar dönemi” olmak üzere iki dönem ve toplamda 8 ay olarak planlanır. Güz dönemi eylül, ekim, kasım ve aralık aylarını; bahar dönemi şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsar.
✓ Çevrim içi vefa söyleşilerinde görev alacak olan gönüllü moderatörler
tespit edilir.
✓ Projenin yürütülmesinde aktif rol alacak il ve ilçe müftülüklerindeki
personel ile toplantı gerçekleştirilip projenin uygulama adımları anlatılır.
✓ Paydaş kurum yetkileriyle toplantı gerçekleştirilip proje içeriği ve kurumlara hangi görevlerin düştüğü detaylı şekilde anlatılır.
✓ Projede görev alacak kamu personellerinin gerekli onaylar alınarak
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görevlendirilmeleri yapılır.
✓ Projenin tanıtılmasında sosyal medya, yerel ve ulusal basın aktif olarak kullanılır.
✓ Hazırlanacak broşürler üniversite öğrencilerine dağıtılır. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesinde bulunan reklam panolarına asılacak afişler ile gençlere ulaşılması ve projenin yaygınlaştırılması sağlanır.
✓ Projenin içerik bilgisinin yer aldığı ve projeye katılmak isteyen gençlerin başvuruda bulunacağı bir web sitesi hazırlanır.
✓ Bilgilerini web sitesine dolduran gençlerle yazışma programları gibi
yazışma programları aracılığıyla gruplar oluşturularak iletişime geçilir
ve projeyle ilgili bilgilendirmeler bu gruplar vasıtasıyla yapılır.
✓ Katılımcılarla çevrim içi tanışma toplantısı yapılarak proje tanıtımı
yapılır.
✓ Proje kapsamında vefa ziyaretleri ve buluşmaları gerçekleştirilir. Vefa
buluşmalarında yakından uzağa ilkesi doğrultusunda öncelikle Afyonkarahisar merkezdeki tarihi camiler, daha sonra ilçelerdeki tarihi camiler ziyaret edilir.
✓ Gençlerin belirlenen camilere ulaşımı, ilgili kurumlar ile koordinasyon içinde sağlanır. Böylece belirlenen camilerde, gençlere duyurulan
gün ve saatlerde din görevlileri rehberliğinde vefa ziyaretleri/buluşmaları gerçekleştirilir.
✓ Ziyaretler sonrası çevrim içi yapılacak vefa söyleşilerinde ziyaretlere
katılan gençlerden moderatörler seçilerek her oturumda farklı bir genç
görevlendirilir.
✓ Çevrim içi gerçekleştirilecek her oturumda Afyonkarahisar’ın manevi
mimarlarından farklı bir kişiliğin hayatı anlatılır.
✓ Proje uygulanmaya başladıktan sonra proje ekibiyle aylık toplantılar
gerçekleştirilir.
✓ Projede aktif rol alarak başarı gösteren din görevlileri ile projenin uygulanması safhasında görev alan diğer devlet memurlarına plaket ve başarı belgeleri takdim edilir. Projeye katılan gençlere de katılım belgeleri
ve Müftülüğün uygun göreceği çeşitli ödüller verilir.
✓ Projenin güçlü ve zayıf yönleri raporlanarak değerlendirilmesi sağlanır.
PROJE SONUÇLARI
Proje uygulaması sonunda üniversitede eğitim gören gençler kadim medeniyetimizin bizlere bıraktığı zengin manevi mirasla buluşacaktır. Bunun yanında gençlerimiz birçok zararlı akıma karşı korunacak, dinî ve ahlaki kazanımları pekiştirilecektir. Projemiz içerisinde yer alan vefa buluşmaları sayesinde
gençlerimizin sanal dünyada geçirdikleri vakit sosyalleşmelerini sağlayacak,
değerli ve anlamlı bir birlikteliğe dönüşecektir. Gençlerimizin vatanına ve
milletine faydalı birer birey olmalarına katkı sağlanacaktır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İl Valiliği, İl Müftülüğü
: 33.160 TL
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PROJE ADI

Özgüven Sahibi Vefalı Genç
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

İsmail KÖKSAL
İmam Hatip
Konya/Selçuklu

GÖREV YERİ

Zembilli Ali Efendi Camii

E-POSTA

ikoksal74@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Konya İl Müftülüğü

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, STK

Projenin Uygulanacağı Tarihler

Başlama: 28/03/2022 – Bitiş: 17/07/2022

Hedef Kitle

Meslek Lisesi Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Akademik başarısızlıkları ile değerlendirilen meslek lisesi gençlerinin vefa konusundaki farkındalıklarını artırmak ve bunu davranışa dönüştürmek. Uygulayıcıların kendi niteliklerini öne çıkarmaktan çok gençlerin potansiyellerini
keşfederek öz güven duygularını ortaya çıkarmak.
PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
Gençlerde vefa duygusunu geliştirmek ve davranışa dönüştürmek amaçlı proje kapsamında;
✓ Konya merkezinde bulunan meslek liselerinde proje tanıtımı yapılarak
katılımcılar gönüllü öğrenciler arasından belirlenir.
✓ Tanışma ve uyumun sağlanması içi drama, iletişim becerisi etkinlikleri yapılır. Vefa kavramı pedagojik temelli çalışmalarla sezdirilir.
✓ Resmî proje açılışı katılımcılar tarafından organize edilir.
✓ Projemizin ilk basamağı olan “Emeğe Vefa” kapsamında; katılımcıların üretimin temelini oluşturan emeği görmeleri ve neden emeğe vefa
göstermeleri gerektiğini fark etmeleri için ürün ve hizmet sektörlerinde
sahada atölye çalışması yapılır.
✓ İkinci basamak olan “Kendime Vefa” kapsamında aşağıdaki alt başlıklarda çalışmalar yapılır.
• “İlme Vefa” kısmında katılımcılara öğrenme bilinci oluşturması için
Müslüman ilim ve bilim adamlarının hayatları, eserleri bize rehberlik eder. “Tasarım Odaklı Düşünme” eğitimi verilerek bilimsel düşünce geliştirme metotları öğretilir.
• “Toprağa Vefa” kısmında özellikle Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye
14
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yönetiminden çıktıktan sonra zulüm gören Müslüman topraklarına
vefa, ayrıca günümüzde Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları Filistin, Yemen, Afganistan, Irak, Suriye, Kırım, Keşmir, Arakan, Moro,
Doğu Türkistan, Afrika, Bosna Hersek’te yaşananları ve sözde Ermeni soykırımı iddiaları, PKK sorunu üzerinde çalışmalar yapılır. Bu
kapsamda “Zihin Haritası Tekniği”, “Harita Okuma Bilgisi” eğitimi
verilir.
• ‘‘Kültüre Vefa” bölümü komşuluk, kişiler arası iletişim, yaşlılarımızın hayatımızdaki önemi gibi konularla ilgili kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş incelikleri ve çevreye vefa merkeze alınır.
✓ Üçüncü basamak olan “Geleceğe Vefa” kapsamında; yapılan tüm vefa
etkinliklerinin genel bir değerlendirmesi yapılır. Elde edilen kazanımların hem katılımcıların hem de toplumun geleceğine ne tür katkılar sağlayabileceği üzerinde durulur. Katılımcılar kendi oluşturdukları gruplarla
“Vefa ve Vefakârlık” konulu proje hazırlayarak “Vefalı Genç” projesi boyunca elde ettikleri kazanımları pekiştirirler. Bu aşamada öğrenme yöntem ve teknikleri eğitimi de verilir.
✓ Vefa duygusunun somut örneklerini görmek için “İstanbul, Bursa,
Çanakkale Gezisi” ve “Güneydoğu Anadolu gezisi (mülteci kampları da
dahil)” yapılır.
✓ Vefanın sosyal alandaki yerini anlamak, farkındalık geliştirmek ve hayata geçirmek için paydaş STK iş birliği ile yardımlaşma ve dayanışma
çalışmaları yürütülür.
✓ Paydaşların katılımıyla, vefa etkinliklerinde ortaya konulan çalışmaların sergilendiği, proje çıktılarının paylaşıldığı kapanış programı yapılır.
PROJE SONUÇLARI
Toplumda hakettikleri değeri göremeyen meslek lisesi öğrencileri “vefa” duygusunu yaşam biçimine dönüştürerek değerin sadece akademik başarı ile ölçülmediğini gösterir. Erken dönemde çalışma hayatına atılan gençler, öz değerlerinin ve yeterliklerinin farkına vararak kısa vadede temiz bir toplumun
temelini oluşturmada katkı sağlar. Gençlere verilen doğru öğrenme metotları
ve vefa kazanımları diğer liselere de örnek olarak Konya ilinde toplumsal bir
farkındalık oluşturur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Projede gezi etkinlikleri ve eğitim materyalleri için 25.000 TL maddi kaynak
kullanılır. Paydaşlar çalışma alanları ve imkânları doğrultusunda aynî katkı
sağlar. Eğitimler gönüllülük esası ile yürütülür.
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PROJE ADI

Vefakâr Gencim, Değerlerimizin Bilincindeyim
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Merve SERTBAŞ
Kur’an Kursu Öğreticisi
Aksaray/Merkez

GÖREV YERİ

Hz. Hatice Kur’an Kursu

E-POSTA

mervesrtbs05@hotmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum
İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Projenin Uygulanacağı Tarihler

Hedef Kitle

Aksaray İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü
İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü, Halk Eğitim
Merkezi, Üniversite
Proje 3 dönem halinde uygulanacaktır:
1. Güz Dönemi: Ekim-Kasım-Aralık
2. Bahar Dönemi: Mart-Nisan-Mayıs
3. Yaz Dönemi: Temmuz-Ağustos
İlköğretim Grubu Kız Öğrenciler
Ortaöğretim Grubu Kız Öğrenciler
Lise Grubu Kız Öğrenciler
Üniversite Grubu Kız-Erkek Öğrenciler
Üniversite Mezunu Kız Öğrenciler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Tarihi şahsiyetlerimizden/ecdadımızdan miras kalan ilmî birikimi geliştiren
ve geleceğe taşıyan, üretken, yardımsever, dezavantajlı gruplara karşı duyarlı,
sosyal sorumluluk projelerinde aktif olan ve şehirler arası gönül köprüleri kuran vefakâr gençler yetiştirmek.
PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
Proje kapsamında farklı başlıklar altında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilir.
Üniversite Grubu (Kız-Erkek) Öğrencilere Yönelik Tarihi Şahsiyetlere Vefa
Panelleri:
✓ Üniversite bölümlerine göre öğrenciler matematik, sağlık, astronomi,
mühendislik gibi gruplara ayrılır.
✓ Panelde her grup kendi alanında tarihte iz bırakmış İbni Sina, Uluğ
Bey, Mimar Sinan, Ömer Hayyam gibi ilmî şahsiyetleri konu alır.
✓ Panele katılan konuşmacılar, gençler ve uzmanlar 15-20 dakikayı aşmayan konuşmalarla ecdadımızdan gelen ilmî birikimi tanıtan konuş16
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malar yapar.
✓ Panelde Başkanlığa ait yayınların kitap standında gençlere tanıtımı yapılır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Birimi ve Öğrenci Temsilciliği:
✓ Kampüs yakınlarında öğrenciler için gençlik birimi açılır.
✓ Mekân teçhizatı gençlerin ilgisine göre düzenlenir.
✓ Gençlik biriminde din görevlilerinin öncülüğünde 08.00-17.00 saatlerinde gençlere yönelik rehberlik, iletişim, din hizmetleri gibi faaliyetler
gerçekleştirilir.
✓ Gönüllülük esasına göre öğrenciler arasından Üniversite Öğrenci
Temsilciliği oluşturulur.
✓ Bu ekip gençlik koordinatörü tarafından yönetim kurulu, genel kurul,
öğrenci temsilciliği kurulu şeklinde düzenlenir.
• Yönetim kurulu; müftü yardımcısı, din hizmetleri uzmanı, gençlik
koordinatörü, teknik personel, Kur’an kursu öğreticileri arasından
belirlenecek en az 10 kişiden oluşturulur.
• Genel kurul; teknik personel, vaize, Kur’an kursu öğreticileri, üniversite bölümlerinin temsilcilerinin katılımıyla en az 15 kişiden
oluşturulur.
• Öğrenci temsilciliği kurulu; faaliyet birimi, duyuru/tanıtım birimi,
bilişim/teknik destek birimi, iletişim birimi, üniversite bölüm temsilcileri, temsilci yardımcıları, din görevlileri, öğretim görevlilerinin
katılımıyla en az 20 kişiden oluşturulur.
Kardeş İl Müftülüğü Projesi:
✓ Sosyal, demografik ve kültürel yapı gözetilerek mesafe olarak yakın bir
il müftülüğüyle protokol imzalanır.
✓ Müftülüklerin personeli arasında çevrim içi dönem değerlendirme
toplantıları gerçekleştirilir.
✓ Müftülükler arasında hizmetlerin geliştirilmesine yönelik materyal,
personel ve finansman desteği konusunda iş birliği yapılır.
✓ İller arası ortak geziler ve düzenlenen sosyal sorumluluk projeleriyle
vefa köprüleri kurulur.
Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Gönüllüsü Sosyal Sorumluluk Projeleri:
✓ Üniversite grubu ve üniversite mezunu (kız-erkek) öğrencilerden vakıf bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerine katılmak isteyenlerin
dönem başında TDV’ye gönüllü olarak başvuruda bulunması sağlanır.
✓ TDV Gönüllüsü olan gençlere gönüllülük kartı verilir. Bu karta sahip
olan gençlere ilgili kurum ve kuruluşların eğitim, sosyal ve kültürel imkanlarından istifade edebilme olanağı sağlanır. İmkanlar nispetinde bu
gençlere burs ve maddi katkıda bulunulur.
✓ Öğrenciler; tercihen ramazan faaliyetlerinde, sosyal projelerde, stant
görevlerinde veya medya biriminde gönüllü olarak faaliyetlere katkı sağlar.
✓ Geçerli mazereti olmaksızın faaliyetlere dörtten fazla katılım göstermeyen üyenin gönüllülük kartı işlevini kaybeder.
17

Gençliğe Değer Projesine Yönelik Geliştirilen Plan-Program:
✓ Proje kapsamında ilköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite, üniversite
mezunu kız öğrencilerin seviyelerine göre çeşitli ilmî, sosyal ve kültürel
faaliyetlerden oluşan program geliştirilir.
✓ Belirlenen program kapsamındaki faaliyetler, alanında uzman eğitimcilerle din görevlileri tarafından düzenlenir.
✓ Proje takibi ve değerlendirmesi gençlik koordinatörlüğüyle yönetim
kurulu tarafından yapılır.
✓ İlmî faaliyetler kapsamında KYK akşam dersleri, hafta sonu buluşmaları, seminerler, konferanslar, namaz buluşmaları, kitap değerlendirmeleri, yarışmalar düzenlenir.
✓ Sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında beceri kursları (mutfak, kanaviçe, takı, hat, ebru), sportif etkinlikler, eğlence programları (sinema,
musiki, mezuniyet programları), geziler (şehirler, camiler, huzurevleri),
ikram (kahvaltı, iftar, yöresel lezzetler günü) vb. etkinlikler düzenlenir.
PROJE SONUÇLARI
Gençlerin ilmî, dinî ve ahlaki alanda gelişimleri için tarihi şahsiyetlerin gençlere rol model olması sağlanacaktır. Çeşitli ilmî, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi gençlerin çok yönlü bireyler olarak yetişmesine katkı
sunacaktır. Ensar-muhacir kardeşliği ile toplumsal yardımlaşma-dayanışma
vb. değerlerimiz başta olmak üzere pek çok alanda vefanın gençler tarafından yaşatılmasına imkân sunulacaktır. Geliştirilen faaliyet programı çeşitli
yaş gruplarındaki gençler için seviyelerine uygun ortak/benzer faaliyetlerin
düzenlenmesine katkı sağlayacaktır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi
Tahmini maliyet 90.000 TL’ dir.
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2. BÖLÜM:
CAMİ GÖREVLİLERİNİN UYGULADIĞI
ÖRNEK PROJELERİN ÖZETLERİ

PROJE ADI

Asla Yalnız Değilsin
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Cebrail ÇELİK
İmam Hatip
Manisa/Şehzadeler

GÖREV YERİ

Akpınar Camii

E-POSTA

cebrailcelik294@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Şehzadeler İlçe Müftülüğü Akpınar Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Cami Gençlik Kolları, Diyanet Vakfı Kadın
Kolları

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 20/05/2009 - Bitiş 28/10/2021

Hedef Kitle

Mülteciler, Dul ve Yetimler, İhtiyaç Sahipleri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Toplumsal birlik ve beraberliği canlı tutmak, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
✓ Yaşları 20 ile 45 arasındaki gençlerden oluşan Hademe-i Hayrat adında bir grup kurularak ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Gerekli yardımlar ulaştırıldı.
✓ Diyanet kadın kolları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
ile görüşülerek maddi-manevi ortak çalışma zemini oluşturuldu.
✓ Bölgede bulunan mülteci ailelerin (Suriye, Irak, Afganistan) ihtiyacını
karşılamak için toplamda 50.000 TL tutarına ulaşan yardımlar yapıldı.
✓ İhtiyaç sahibi ailelere ve çocuklarına elbise ve ayakkabı yardımı yapıldı.
✓ Mülteci ve bölgemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına
kırtasiye yardımı yapıldı.
✓ Cami girişinde küçük bir reyon oluşturularak acil gıda ihtiyacı olanlara anlık yardım yapıldı.
✓ Cemaatten hayırsever bir vatandaşın deposu kullanılarak askıda çocuk bezi, elbise ve ayakkabı reyonu oluşturuldu.
✓ Cami girişine temiz çorap kutusu konularak hem ihtiyacı olan hem de
çorabı temiz olmayanların istifadesine sunuldu.
✓ Yerli halkın desteği ile mülteci ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek
ve kaynaşmaya vesile olmak amacıyla kermes etkinliği düzenlendi. Ker20
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mesten elde edilen gelir ihtiyaç sahibi ailelere gıda olarak dağıtıldı.
✓ “Yetimler Bize Emanet” sloganı ile TDV kadın kollarıyla ortak bir çalışma yapılarak mahalle gençliğine yönelik seminer düzenlendi.
✓ Bölgedeki ileri yaştaki büyüklerden yemek yapamayanlar için aşevi ile
görüşülerek yemeklerini temin etmeleri sağlandı.
✓ Mahallede bulunan Kur’an kursu öğreticisi hocaların rehberliğinde
gerekli izinler alınarak mülteci ve yerli halkın katılımıyla Çanakkale gezisi gerçekleştirildi.
✓ Camiler arası yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında düzenlenen turnuvalara katılım sağlandı. Bu kapsamda dört turnuvada derece alındı.
✓ Bölgede 4-6 yaş Kur’an kurslarının açılması ve desteklenmesi hususunda toplantılar tertip edildi ve kursların ehemmiyeti anlatıldı.
✓ Her bir kursun mobilya, oyun gereçleri, masa, sandalye vs. ihtiyaçları
müftülük ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandı.
PROJE SONUÇLARI
Hedef kitlenin (mültecilerin) yöre insanı ile samimi bir iletişim kurarak toplumsal hayata uyum sağladıkları ve ortak yaşama katkı sundukları tespit edildi. Toplumsal huzurun tesis edildiği görüldü.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati, Hayırsever Vatandaşlar
10.000 TL
PROJE GÖRSELLERİ

21
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PROJE ADI

Biriz Beraberiz
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Mustafa SOLAKOĞLU
İmam Hatip
Kocaeli /İzmit

GÖREV YERİ

Kulfallı Mah. Camii

E-POSTA

mustafas.oglu@hotmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Körfez İlçe Müftülüğü Kulfallı Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Cami Derneği, Sivil Toplum Örgütleri,
Belediyeler

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 02/03/2019 – Bitiş 05/07/2021

Hedef Kitle

Yaşlılar, Gençler, Çocuklar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Yapılan tüm proje ve faaliyetlerde ihlas ile sevgiyi harmanlayıp, günümüz toplumunda azalan değerleri, iyiliği ve sevgiyi çoğaltmak, yakın çevreden başlayarak toplumun azalmaya yüz tutmuş olan cemaat olma şuurunu yeniden
harekete geçirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
✓ Ramazan ayı içerisinde mahalle sakinlerine iftar programı düzenlenerek ikramlarda bulunuldu. Bayram sabahı kahvaltı programları ile yurt
dışında (Arakan ve Çad) iftar programları düzenlendi.
✓ Gençlere ve çocuklara yönelik bilgi yarışmaları yapıldı. Başarılı olanlara çeşitli hediyeler verildi.
✓ İhtiyaç sahibi kişilere hem yurt içinde hem de yurt dışında aynî yardımlar yapıldı.
✓ Gençlerden oluşturulan gruplarla mahalle sakinlerine yönelik başta
cuma geceleri olmak üzere ev ve hastane ziyaretleri yapıldı.
✓ Gençler ile birlikte yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlar ziyaret edilerek maddi ve manevi destek olundu.
✓ Mahalle sakinlerine yönelik yöresel etkinlikler, festivaller, piknikler
düzenlendi.
✓ Cami altında oluşturulan salonda çocuklara yönelik haftada bir gün
dinî ve millî, eğitsel ve kültürel gösterimler yapıldı.

23

PROJE SONUÇLARI
Yapılan faaliyetler ve etkinlikler sonucunda toplum içinde yardımlaşma ve dayanışma duyguları güçlendirildi. Yöre halkının birlik ve beraberliği artırıldı.
Toplumun bu tür faaliyetlerin devamını beklediği ve yapılan çalışmalara beğeni ile baktığı ve bunun neticesinde yeni fikirler ile destek verdikleri görüldü.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati, Mahalle Sakinleri
PROJE GÖRSELLERİ

24
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PROJE ADI

Cami Merkezli Gençlik
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Abdulkadir ERYİĞİT
İmam Hatip
İstanbul/Sultanbeyli

GÖREV YERİ

Çuvalcıoğlu Cami

E-POSTA

abdulkadireryigit52@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Sultanbeyli İlçe Müftülüğü - Çuvalcıoğlu
Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Türkiye Diyanet Vakfı

Projenin Uygulandığı Tarihler

2018-2021

Hedef Kitle

Mahalle Gençliği

PROJENİN AMACI

PROJE ÖZETİ

Gençleri camiyle buluşturmak ve millî-manevi dünyalarını zenginleştirmek,
kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve camileri sosyal hayatın merkezi haline
getirmek amacıyla irşat, eğitim, sportif ve kültürel faaliyetler yapmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Cami Merkezli Gençlik Projesi kapsamında gerçekleştirilen irşat ve eğitim faaliyetleri ile kültürel ve sportif etkinlikler şu şekilde zikredilebilir:
İrşat Faaliyetleri:
✓ Haftada bir gün cami müştemilatında bulunan toplantı salonunda İslâmî İlimler alanında eğitimler verildi.
✓ İrşat faaliyetleri çerçevesinde güncel fıkhî meseleler, hadis sohbetleri,
siyer-i nebî ve tefsir sohbetleri yapıldı.
✓ Her ders günü ikindi namazı sonrası 25 dakika ‘Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi’ konulu ders işlendi.
✓ Faaliyetler sırasında gerçekleştirilen tanışma faslı ve faaliyet sonrasında yapılan ikramlar vesilesiyle gençlerin birbirleriyle kaynaşması sağlanarak camiye karşı bakışlarında olumlu yönde gelişmeler görüldü.
Eğitim Faaliyetleri:
✓ Öğrencilerin akademik başarılarının ihmal edilmemesi amacıyla ilkokul-ortaokul seviyesindeki öğrencilere okul saatlerinden sonra haftanın
tüm günleri günde 3 saat olmak üzere; fen bilgisi, matematik, İngilizce,
Türkçe, Arapça, tarih, Kur’an-ı Kerim, ilmihal ve tecvit dersleri verildi.
✓ Camimizde gerçekleştirilen eğitimler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
öğretmenler tarafından gerçekleştirilerek öğrencilere her hafta toplam
26
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72 saatlik takviye ders verildi.
✓ Eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla 70’e yakın öğrenciye
burs desteği verildi.
Kültürel ve Sportif Faaliyetler:
✓ Tarihi cami, mekan ve müzelere geziler düzenlenerek öğrencilerin geleneğe olan bağları kuvvetlendirildi, genel kültür seviyelerini artırmalarına katkı sağlandı.
✓ Sık aralıklarla cami müştemilatında ve piknik alanlarında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere mangal vb. çeşitli ikramlarda bulunuldu.
✓ Sportif faaliyetler kapsamında geleneksel Türk okçuluğu, wushu ve
güreş olmak üzere üç farklı alanda düzenli olarak lisanslı eğitimciler tarafından eğitimler düzenlendi.
✓ Alanında uzman öğreticiler tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen
eğitimler neticesinde öğrencilerin bilinçli bir şekilde savunma yapabilmesi öğretilerek bedensel gelişimlerine katkı sunuldu.
✓ Teknoloji bağımlısı olan gençlerin ekranlardan uzaklaştırılarak faydalı
kazanımları elde etmeleri sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Cami Merkezli Gençlik Projesi sonucunda; 14-30 yaş aralığındaki 40’a yakın
genç irşat faaliyetine katılım sağladı. 8-17 yaş aralığında 100 kız, 100 erkek
olmak üzere en az 200 çocuk bir yıl boyunca değerler eğitimi faaliyetlerine
ve eğitimlerine yardımcı olacak derslere katıldı. 9-20 yaş aralığındaki gençlerin kültürel etkinliklere katılımı sağlanarak, bedensel ve fiziksel gelişimlerini
olumlu yönde geliştiren sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Gençlerin camiye
olan sempatileri artırılarak camiye olan bakışlarında olumlu izlenimler görüldü, caminin gençler için maddi-manevi bir merkez konumuna geldiği tespit
edildi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
TDV, Hayırsever Vatandaşlar, Cami Cemaati
90.000 TL
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PROJE GÖRSELLERİ

28
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PROJE ADI

Çocuklar Soluğu Camide Alıyor
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

İsmail ÖZÜTEMİZ
İmam Hatip
Denizli/Merkezefendi

GÖREV YERİ

Gümüşler Yunus Emre Camii

E-POSTA

ozutemizimam@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Merkezefendi İlçe Müftülüğü Gümüşler
Yunus Emre Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama: 20/04/2014 – Halen Devam
Ediyor.

Hedef Kitle

Çocuklar, Gençler ve Ulaşabildiğimiz Tüm
İnsanlar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Dinine ve vatanına bağlı, hayatının merkezinde cami olan bir nesil yetiştirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çocukların ve gençlerin cami ile bağlarını kuvvetlendirip İslam dinini ana
kaynaklarından öğrenmelerini sağlamak için hayata geçirilen proje kapsamında;
✓ Çocukları ve gençleri camiye alıştırmak için camiye gelme yarışmaları
düzenlendi. Yarışmaya katılımın artması ile yüzlerce çocuğa ulaşılarak
katılımcı çocuklara çeşitli ödüller verildi.
✓ Ödüllerin takdimi için cemaatin kalabalık olduğu önemli gün ve gecelerde büyük programlar yapıldı. Yarışmacıların ödüllerini önemli misafirlerin elinden almaları sağlandı.
✓ Devam eden yarışmalarda aile bireylerini camiye getiren çocuklara
yönelik ekstra puan sistemi uygulandı.
✓ Cumartesi sabah namazı buluşmaları ve kahvaltı etkinliği yapıldı.
✓ Camide kışın kullanılan mekan, gençlik merkezine çevrildi.
✓ Matematik, Türkçe, fen bilgisi vb. dersler için kurslar tertip edilerek
çocuklara öğretmenler tarafından eğitimler verildi.
✓ Yöre halkından hasta, yaşlı, yardıma muhtaç kimseler ve önemli şahsiyetler ziyaret edildi.
✓ Çanakkale, Pamukkale gibi geziler ile yüzme, ok atma ve piknik türü
etkinlikler yapıldı.
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✓ Yardım kolisi ve kandil simidi dağıtımının gençler tarafından yapılması sağlandı.
✓ Cami futbol takımı ve ilahi grubu kuruldu.
✓ İmamlık ve müezzinlik eğitimi verilerek haftalık görev çizelgesi oluşturuldu.
✓ Camide tüm çocuk ve gençlere cami başkanlığı, tesbih başkanlığı vb.
adlar altında görevler verildi.
PROJE SONUÇLARI
Proje etkinlikleri neticesinde; camiye gelen genç ve çocuk sayısı 40 ila 60 kişi,
yetişkin cemaat sayısının ise 10 ile 15 kişi arasında arttığı tespit edildi. Öğrencilerin cami alışkanlığı kazanması sağlandı. Okul derslerine katılan öğrencilerin derslerinde daha başarılı oldukları görüldü.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırsever Vatandaşlar ve Veliler
48.000TL
PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Din Gönüllüsüyüm, İhtiyaç Sahiplerine Köprüyüm
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Mustafa BEBEK
İmam Hatip
Bartın/Merkez

GÖREV YERİ

TDV Muzaffer-Habibe Peker Mescidi

E-POSTA

mustafayeditepe197@hotmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Bartın İl Müftülüğü TDV Muzaffer-Habibe
Peker Mescidi

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Türkiye Diyanet Vakfı

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 01/06/2017 – Halen Devam Ediyor.

Hedef Kitle

İhtiyaç Sahipleri, Dul ve Yetimler, Aileler,
Üniversite Öğrencileri, Yalnız Yaşayan Yaşlılar
ve Engelliler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Maddi ve manevi ihtiyaç sahibi kişileri tespit etmek, imkanlar dahilinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak; yeterli destek verilemediğinde gerekli kurumlara yönlendirmek veya kurumun kendilerine ulaşmasını sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
✓ Aylık ortalama altısı yabancı, beşi Türk öğrenci olmak üzere on bir öğrenciye burs, ev eşyası ve gıda kolisi yardımı yapıldı. Bu kapsamda yedi
öğrenciye kişi başı üç yüzer lira olmak üzere burs verildi. İaşe yardımı
olarak ise üç yüzer lira değerinde farklı evlerde kalan dört öğrenciye yardım ulaştırıldı. Öğrencilerin ev eşyası ihtiyaçları karşılandı.
✓ Çalışamayan, çalışma imkânı bulamayan ya da yeterli maddi imkâna sahip olmayan, bu nedenle faturalarını ödemekte, gıda temininde ve
çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan kadınlara yönelik
yardım çalışmaları yapıldı. İhtiyaçları imkânlar nispetinde giderildi. Bu
kapsamda hayırsever komşular ve cami cemaatinin desteği ile ihtiyaç sahibi dokuz kadın tespit edilerek üç bayana üç yüzer lira değerinde gıda
kolisi, altı bayana da üç yüzer lira tutarında nakit veya aynı tutarda kira
ve fatura ödemesi ile çocuklara okul yardımı yapıldı.
✓ Her ay işi olmayan, çalışamayan veya çalıştığı halde ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan dört aile tespit edildi. İki aileye üç yüzer lira
değerinde gıda kolisi yardımı, iki aileye ise aynı tutarda nakit yardımı
yapıldı.
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✓ Yalnız yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlar tespit edilerek gönüllülerce ev ve elbise temizliği, yemeklerinin yapılması, market alışverişi gibi
desteğe ihtiyaç duydukları konularda gerekli destek sağlandı. Maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara yönelik hayırsever vatandaşlardan
destek alındı.
✓ Maddi ihtiyacı olmayan vatandaşlara, manevi destek amacıyla sohbetler yapıldı, aylık giderlerinin tedarik edilmesi konusunda vatandaşlara
yardımcı olundu.
✓ Hayırsever vatandaşlardan teslim alınan kurbanlıkların kesimi sağlanarak ihtiyaç sahiplerine gönüllü gençler aracılığıyla ulaştırıldı. Bu
kapsamda ayda 1-3 arası küçükbaş hayvan kesimi yapıldı. Ortalama beş
aileye veya öğrenci evine kurban etleri ulaştırıldı.
✓ İkinci el çalışır halde elektronik ev aletleri temin edildi. Arızalı olan
cihazların tamir ettirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlandı.
✓ Ev eşyalarının tamiri ve taşıması erkekler aracılığıyla perde, çarşaf,
giysi gibi eşyaların temizlik ve onarımı bayanlar tarafından gerçekleştirildi. Kıyafetler yaş ve cinsiyete göre ayrılarak depoda muhafaza edildi,
ihtiyacı olan kişilere ulaştırıldı.
PROJE SONUÇLARI
2017 yılında öğrenci bursu ile başlanan yardım projesinde, ortalama 2500 kişiye ulaşıldı. Her ay tüm yardım dallarında ortalama 30 kadar kişinin yardım
ihtiyacı karşılandı. Gayret ve duyarlılık gösteren her vatandaşın kendi çevresinde ihtiyaç sahibi kişi veya ailelere gücünün yettiği oranda yardımcı olduğu
müşahede edildi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati, Mahalle Esnafı, Hayırsever Vatandaşlar, Öğrenciler, Türkiye
Diyanet Vakfı, KYK Personeli, İl Valiliği, İl Belediyesi
Erzak Koli: 750-1.250 TL, Toplam Aylık Maliyet: 5.500-6.000 TL
PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Etkili Din Gönüllüsü Projesi
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Resül CANİKLİOĞLU
İmam Hatip
Samsun/İlkadım

GÖREV YERİ

Kışla Mahallesi Aksa Camii

E-POSTA

karayonca55@hotmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

İlkadım İlçe Müftülüğü Kışla Mahallesi Aksa Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Aksa Cami Derneği

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 01/01/2017 - Bitiş 01/09/2021

Hedef Kitle

Çocuklar, Gençler, Şehit ve Gazi Yakınları, Hastalar,
Cenaze Yakınları, Dul ve Yetimler, Din Görevlileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Din görevlisinin çalışmalarını sadece cami içiyle sınırlamayarak cami dışı hizmetlerde de etkili hizmetler yapmak, etkin bir din gönüllüsü olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
✓ Sevgi evlerindeki çocuklara yönelik kurumlar arası iş birliği esasına
göre manevi destek ve dinî eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.
✓ Ev ziyaretleriyle çocukların aile sıcaklığı hissetmeleri sağlandı. Yetimler ile gönül bağı kuruldu.
✓ Cami gençlik merkezinde eğitimler tertip edildi. Camide cuma gecesi
buluşmaları gerçekleştirilerek çocuk, genç ve yaşlı cemaate yönelik eğitimler verildi.
✓ Gençlere zararlı alışkanlıklardan korunmaları veya kurtulmaları noktasında rehberlik edildi, manevi destek sağlandı.
✓ Din görevlilerin öncülüğünde Kızılay Kan Bağış Merkezine kan bağışı
yapılması için çalışmalar yapıldı. Kan bağışı ve organ nakli konusunda
cemaat bilinçlendirilerek cami cemaatinin katılımları sağlandı. Kan ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olundu.
✓ Cemaat ve vatandaşlar ziyaret edilerek aradaki iletişim güçlendirildi.
Yardıma ihtiyaç duyulduğunda sorunlarına yardımcı olundu. Mutlu ve
kederli günlerinde yanlarında olundu.
✓ Dinî ve millî gün ve gecelerde kurs öğrencileri ve cemaat ile birlikte
programlar düzenlendi. Akabinde yarışmalar ve anma programları tertip edildi.
✓ Cami ve çevresinde uygun alanlar tespit edilerek çay ocağı, gençlik
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merkezi ve caminin uygun yerlerinde kitap okuma alanları oluşturuldu.
✓ 4-6 yaş Kur’an kurslarının açılmasında ilgili kurum ve kuruluşlar ile
irtibata geçilerek kursun açılmasına vesile olundu. Bu alanda yeni kursların açılması adına çalışmalar yapıldı.
✓ Mahalle esnafına yönelik iş yerlerinde uygun zamanlarda ders ve sohbetler verildi.
✓ Mahalledeki okullarda yetkililerle istişareler yapılarak öğrencilerin ihtiyaçları tespit edildi. Yüzlerce öğrenciye giysi ve ayakkabı yardımında
bulunuldu.
✓ Yaz Kur’an kursunun etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için
sevgi temelli bir yaklaşım sergilendi. “Sevgi, ilgi, bilgi ve etkinlik” kelimeleriyle formüle edilen yöntemle her yıl yüze yakın öğrenciye eğitim
verildi. Öğrencilere Kur’an-ı Kerim, tecvit kitabı, eğlence ve boyama
kitabı gibi çeşitli hediyeler takdim edildi. Katılımcı öğrencilere yönelik
ikramlarda bulunuldu. Yapılan dersler bilgisayar sunumu şeklinde yapılarak eğitim sonunda çeşitli ödüller verildi.
✓ Caminin zemin katı çok amaçlı salon olarak yeniden düzenlendi. Böylece sabah namazı buluşmaları, gençlik buluşmaları, kurs, aşure ikramları vb. etkinlikler için hazır hale getirildi.
✓ Camideki kadınlara ayrılan ibadet mahalli, estetik ve fiziki imkânlar
açısından iyileştirildi. Bu kapsamda hat süslemeleri, halıların yenilenmesi, mukabele dinleme alanı oluşturulması yönünde çalışmalar yapıldı.
✓ Cami cemaat albümü oluşturularak cemaat ile daha yakından ilgilenildi.
PROJE SONUÇLARI
Yapılan çalışmalar neticesinde toplumun din görevlisine bakışının değiştiği
görüldü. Gençler başta olmak üzere cami cemaati sayısında belirgin artış olmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Halk, Cami Cemaati
PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Etkin Din Görevlisinin Görev Mahallindeki Rolü
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

İlhan DEMİR
İmam Hatip
Aksaray/Merkez

GÖREV YERİ

İmam Hüseyin Camii

E-POSTA

ilhandemir4668@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Aksaray İl Müftülüğü Çimeli Yeniköy Camii
ve İmam Hüseyin Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

İl Millî Eğitim, İl Halk Eğitim, İl Özel
İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Emniyet
Müdürlüğü

Projenin Uygulandığı Tarihler

1996 - Halen Devam Ediyor.

Hedef Kitle

Toplumun Her Kesiminden İnsanlar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Toplumun tüm kesimlerinin sorunlarının farkına varmak ve çözümler üretmek, onların camiyle bağlarının kurulmasını ve korunmasını sağlamak, toplumda zararlı alışkanlıklara sahip olan kişilerle konuşarak topluma kazandırılmalarını sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Caminin manevi havasıyla ihtiyar, genç ve çocuk başta olmak üzere toplumun
tüm kesimlerini buluşturmak için başlatılan proje kapsamında;
✓ Yemek davetleri ile kopuk olan akrabalık ve arkadaşlık bağlarının perçinleşmesi sağlandı.
✓ Vatandaşlar ile birlikte harabe durumda olan bölge mezarlığı ve ihata
duvarları yenilendi.
✓ Cemaat sayısının artması sebebiyle yeterli gelmeyen ve nem alan cami
yıkıldı. Kısa zamanda köylülerin kendi imkanları ile altında Kur’an kursu olmak üzere kubbeli büyük bir cami inşa edildi.
✓ Köy sakinleri ile iletişime geçilerek samimi bağlar güçlendirildi. Vatandaşların desteği ile yetersiz durumda olan lojmanın yenilenerek yapımı sağlandı.
✓ Gençlerle bir araya gelinerek yatsı namazından sonra Kur’an dersleri
verildi. Tüm gençlerin Kur’an öğrenmesi sağlandı.
✓ Kadınlara yönelik dinî bilgi eksikliklerinin giderilmesi için hafta içi
her gün Kur’an ve dinî bilgiler dersleri verilerek köyde yaşayan kadınla38
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rın Kur’an-ı Kerim’i ve namaz kılmayı öğrenmeleri sağlandı.
✓ Çevre yerlerde görev yapan din görevlileri ve müftü, müftü yardımcısı,
vaiz vb. konuşmacıların katılımlarıyla genel sohbetler icra edildi.
✓ Yörenin ileri gelenleri ile görüşülerek düğünlerde icra edilen ancak
dine, örfe ve adetlere aykırı olumsuz uygulamaların kaldırılmasına öncülük edildi.
✓ Okul aile birliği görevi ile eğitim alanında ihtiyacı olan ailelere maddi-manevi destek sağlandı.
✓ Köy sorumluları ile birlikte hareket edilerek su ihtiyacının çözümü
noktasında gerekli mercilerle görüşüldü ve köyün su sorunu çözüldü.
✓ Halk Eğitim Merkezi bünyesinde vatandaşlara yönelik arıcılık kursu
açılmasına öncülük edildi ve katılımcıların belge almaları sağlandı.
✓ Köy sorumluları ile birlikte hareket edilerek Tarım Kredi Kooperatifi
ile iletişime geçildi ve bir çok haneye on bir adet büyük baş hayvan alımı
sağlandı. Hayvanlardan sağılan sütlerin değerlendirilmesi ve satılması
için süt toplama deposu oluşturulmasına öncülük edildi.
✓ Köy halkı içerisinde vatandaşlar arasında oluşan kırgınlık ve dargınlıkların çözümü için hakemlik ve ara buluculuk yapıldı.
✓ Köy içerisinde bulunan zararlı alışkanlıkların devam ettirildiği mekanlara alternatif olarak oyunsuz kıraathane açılmasına öncülük edildi.
Halkın kıraathanede sohbet etme ve kitap okumaları sağlandı. Yapılan
çalışmalar ile meşru ölçüler içerisinde bulunmayan oyunların bitme aşamasına geldiği tespit edildi. Halk içerisinde alenen içki içme gibi durumların sonlandığı görüldü.
✓ Camiye gelmeyen gençlerle ile istişareler yapılarak camiye gelmeleri
teşvik edildi.
✓ Sabah namazlarına cemaatin katılımı sağlanması için her sabah namazı öncesi cemaat aranarak cemaate katılımı teşvik edildi. Yapılan uygulama ile sabah namazı cemaatinde artış olduğu gözlemlendi.
✓ Gençlerin zararlı alışkanlıklara yönelmesini önlemek için İl Özel İdaresi ile irtibata geçilerek futbol sahası yapımı sağlandı ve bir futbol takımı kuruldu.
✓ Mahallede hasta ya da cenazesi olan vatandaşlara yönelik cami cemaati ile birlikte ziyaretler düzenlendi ve taziyelerde bulunuldu.
✓ Madde bağımlılığı ile ilgili SODES’le gönüllülük esasına dayalı olarak
çalışma yapılarak madde bağımlıları ile birebir irtibata geçildi. Zararlı
alışkanlıkların terk edilebilmesi için çalışmalar yürütüldü.
✓ Denetimli Serbestlik Müdürlüğüyle organizeli olarak denetimli serbestlikten faydalanan vatandaşlara yönelik seminerler ve dersler verildi.
✓ Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Göç İl Koordinatörlüğü görevi ile
göçmenlerin maddi-manevi ihtiyaçlarının giderilmesi için toplumun
tüm kesimleri ile irtibat halinde olundu.
✓ Yöre insanı içinden maddi olarak ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar tespit
edilerek ihtiyaçlarının giderilmesi için cami cemaati ile birlikte çalışmalar yapıldı.
39

✓ Cami bünyesinde bir yardım sandığı oluşturularak, belli aralıklarla
bakkal ve marketlere borcunu ödeyememiş vatandaşların borçları ödendi. Bu vesileyle “zimem defteri geleneği” canlı tutulmaya çalışıldı.
✓ Farklı zamanlarda, sivil toplum örgütleri ve cemaat iş birliği neticesinde savaş durumunda olan Suriyeli göçmenlere, içerisinde başta gıda
olmak üzere bir çok temel ihtiyaç malzemesinin bulunduğu 6 tır insani
yardım gönderimi sağlandı.
✓ İzinli olunan gün ve akşam namazı hariç tüm vakit namazlarından
20 dakika önce cami dersleri (Kur’an eğitimi, dinî bilgiler, kitap okuma)
yapıldı.
✓ Öğrenci sayısına ve yaşına bakılmaksızın her zaman Kur’an öğrenmek
isteyen vatandaşlara Kur’an dersleri verilmeye devam edildi.
✓ Camiye gelen gençlerle ve çocuklarla sosyal etkinlikler (piknik, halı
saha maçları, yemek programları) yapıldı.
✓ Haftada bir gün sabah namazı buluşmaları ve namaz sonrası kahvaltı
programları tertip edildi.
✓ Kandil gecelerinde ve muharrem ayında aşure gününde çeşitli etkinlikler tertip edilerek ikramlarda bulunuldu.
✓ Yılda bir kez “Minare Gölgesinde Pilav” adı altında etkinlik düzenlenerek mahalle halkının kaynaşması hedeflendi.
✓ Mahallede ikamet eden kadın cemaatin istifade etmesi için cami yanına iki katlı (üstü iki adet lojman) Kur’an Kursu inşa edildi.
✓ Cami avlusuna İl Belediyesi ile koordineli olarak bir sosyal tesis ve 4-6
yaş grubu çocuklar için Kur’an kursu yapımı için görüşmeler sürdürüldü.
PROJE SONUÇLARI
Yediden yetmişe tüm muhataplara cami merkezli bir yaşam sunarak millî ve
manevi değerlere bağlı bir toplum oluşturma konusunda gayret sarf edildi.
Çalışmalar sonucunda toplum barışık hale getirilerek manevi bağları kuvvetlendirildi. Allah’ın kelamıyla tanıştırıldı. Zararlı alışkanlıklara sapmış olan
genç nesli kazanmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Camilerin sadece ibadet yeri
olmadığı, imam hatiplerin sadece camiye bağlı bir görevli olmadığı bilinci
oluşturularak toplumun her bir kesimi için caminin bir yaşam merkezi olduğu vurgulandı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Din Görevlisi, Cami Cemaati, İş İnsanları, Teknik İnsanlar ve Kamu Kuruluşları, Hayırsever Vatandaşlar
5.000.000 TL

40

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11. CAMİ GÖREVLİLERİ ÇALIŞTAYI PROJE ÖZETLERİ - 12 Ekim 2021 • Çevrim İçi

PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Gençlerle Sanat Camide Güzel
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Suat SARICA
İmam Hatip
İstanbul/Fatih

GÖREV YERİ

Seyit Ömer Camii

E-POSTA

hafizseki@hotmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Fatih İlçe Müftülüğü Seyit Ömer Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Seyit Ömer Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma
Yaşatma ve Onarma Derneği, Halk Eğitim
Merkezi ve İsmek

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 01/02/2019 - Bitiş 08/03/2020

Hedef Kitle

Gençler ve Ortaöğretim Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Camideki yaz ve kış kurslarına katılım sağlayan çocuk ve genç öğrenci sayısını
artırmak, millî ve manevi değerlerine bağlı nitelikli insan yetişmesine katkı
sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Genç öğrencilerin cami ile bağlarını kuvvetlendirmek için hayata geçirilen
proje kapsamında;
✓ Öncelikle bu eğitimi verecek kişiler ve eğitimi alacak öğrencilerin tespiti yapılarak, iş birliği yapılacak kurumla irtibata geçildi.
✓ Cuma günü vaaz ve hutbede eğitimi verilecek olan faaliyetten bahsedilerek genç öğrenciler davet edildi.
✓ Mahalledeki okullarla irtibata geçilerek küçük çaplı programlarla eğitimi verilecek olan Türk İslam sanatı hakkında bilgi verilerek öğrenciler
tespit edildi.
✓ Caminin uygun bir yerinde (derslik, gençlik merkezi, kapalı veya açık
bir bahçe) hüsn-i hat sanatı eğitimi için hazırlıklar tamamlandı.
✓ Hüsn-i hat Sanatıyla ilgili olan araç ve gereçler temin edilerek derse
hazır ortam oluşturuldu.
✓ Eğitimde öncelikle katılımcılara hüsn-i hat sanatı ve Türk İslam sanatları hakkında bilgi verildi.
✓ Hüsn-i hat sanatı aletleri olan hokka (mürekkep kutusu), kamış kalem, bambu kalem, cava kalemi, kalemtıraş (kalem açma bıçağı), makta
(kalemin ucunun kesildiği alet) ile ilgili bilgiler verildi.
42

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11. CAMİ GÖREVLİLERİ ÇALIŞTAYI PROJE ÖZETLERİ - 12 Ekim 2021 • Çevrim İçi

✓ Hüsn-i hat sanatı yazı çeşitleri olan nesih, rik’a, sülüs, celi sülüs, divani,
talik gösterilerek tanıtımı yapıldı.
✓ Sanat eğitiminin haftada bir veya iki gün olacağı öğrencilere hatırlatılarak, tahtaya harfler yazıldı ve gelecek ders vaktine kadar çalışılması
(meşk edilmesi) gerektiği telkin edildi.
✓ İlerleyen süreçte kabiliyetli öğrencilerden müteşekkil camide hat sanatı eserleri sergisi açılarak öğrenciler teşvik ve motive edildi.
✓ Proje ile birlikte 10-17 yaş aralığında 77 öğrenciye ulaşılarak beş vakit
namazı cemaatle camide eda etme şuuru kazandırıldı, caminin sosyal bir
alan olduğu fikrî aşılandı.
PROJE SONUÇLARI
Bir seneyi aşan süre zarfında camideki kurs ve faaliyetlere katılan öğrenci
sayısında %50 artış olduğu görüldü. Eğitim faaliyetinin uygulandığı zaman
zarfında ailelerin ifadelerine göre öğrencilerin teknolojik bağımlılıklarında
azalma olduğu tespit edildi. Sanat faaliyeti devam ettiği dönemde öğrencilerin
aileleri ve okuldaki öğretmenleri nezdinde saygınlıklarının arttığı gözlenerek
öğrencilerin el becerileriyle birlikte aidiyet-sorumluluk bilincinin geliştiği
müşahede edildi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Öğrenci Velileri
1 Öğrenci Maliyeti: 100 TL, Toplam Maliyet: 7.700 TL
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PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Gençliğe Değer Yaz Kampı
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Nuh ÖZKAN
İmam Hatip
Mersin/Tarsus

GÖREV YERİ

Hacı Rikap Toprak Camii

E-POSTA

nuhozkan710@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Tarsus İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Diyanet
Vakfı Tarsus Şubesi

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 26/07/2021- Bitiş 26/08/2021

Hedef Kitle

10-18 Yaş Arası İmam-Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu
Öğrencileri
9-15 yaş arası Ortaöğretim Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Gençlerin ahlaki, millî ve manevi duygularını geliştirmek amacıyla onları alanında uzman kişilerle buluşturmak; insan ve Allah, insan ve çevre, insan ve
toplum ilişkisi konularında duyarlılık oluşturmak; gençleri bağımlılık yapacak maddelerden uzak tutmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
✓ Tarsus ilçesinin manevi geçmişinin hatırlanmasını sağlayacak etkinlikler düzenlendi. Deniz ve doğa turizminin gelişimine paralel olarak
kültürel ve manevi turizmin de ihmal edilmemesi yönünde farkındalık
oluşturuldu.
✓ Gençlere yönelik kamp ve geziler düzenlendi. Bu kapsamda Tarsus’ta
bulunan Danial Peygamberin kabri, Bilal-i Habeşi’nin makamı, Ashab-ı
Kehf mağarası, Nusrat Mayın Gemisi ve gençlik merkezi ziyaret edilerek
ilçe müftülüğü tarafından kampa katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.
✓ Lise ve ortaokul gençliğine yönelik “Kitap Okuma” etkinlikleri düzenlendi. Şiir okuma eşliğinde canlı ney dinletisi yapıldı.
✓ Tarsus Müftülüğü Gençlik Koordinatörü tarafından eğitimciler eşliğinde sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Futbol, voleybol, izcilik, dart,
satranç vb. takımlar kuruldu. Futbol turnuvası yapıldı. Kazanan takıma
kupa verildi.
✓ Eğitimciler eşliğinde yörenin geleneksel ve sokak oyunları ile zeka
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oyunlarının gençlere tanıtımı yapıldı, talep edenlere öğretildi.
✓ Gençlerle bir araya gelinerek alanında uzman kişilerden manevi destek almaları sağlandı. İslamiyet hakkında doğru bilgi edinmeleri hususuna öncelik verildi.
✓ Piknik ve kır gezileri düzenlendi.
✓ Müftülük web sitesi, sosyal medya hesabı ve kısa mesaj yoluyla katılımcılara ulaşılarak projenin etkinlik alanı artırıldı.
PROJE SONUÇLARI
Gençlerin kendilerine, ailelerine ve çevrelerine karşı sorumluluk bilinci kazandıkları görüldü. Geçmişten günümüze oynanan oyunların ve eğlencelerin
tanınmasıyla birlikte İslam dininde oyun ve eğlencenin ölçüsü konusunda bilinç kazandırıldı. Meşru eğlencelerin öğrenilmesi ve faydalı dostlukların kazanılması ile birlikte gençlerin olumsuz davranışlardan ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına imkân sağlandı. Yapılan etkinliklerle çocuklardaki
sorumluluk duygusu, üretime katılma ve faydalı işler yapma içgüdüsü harekete geçirildi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
TDV
20.000 TL
PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Gönüllü İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Yetiştirme Projesi
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Muhammet Lütfi TAŞCİ
İmam Hatip
Bursa/Osmangazi

GÖREV YERİ

Muradiye Camii

E-POSTA

muhammetlutfi16@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Osmangazi İlçe Müftülüğü Tuna Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Cami Cemaati ve Esnaf Grupları

Projenin Uygulandığı Tarihler

1) Başlama 01/09/2010 - Bitiş 30/03/2011
2) Başlama 01/06/2011 - Bitiş 30/12/2011

Hedef Kitle

Cami Cemaati ve Esnaf Grupları

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Gönüllülük temelinde camilerin ihtiyaç duyabileceği insan kaynağının sağlanması için cami cemaatini yetiştirmek, cemaatin imamlık/müezzinlik görevlerini ifa edebilecek seviyede Kur’an-ı Kerim’i doğru okuyabilmelerini sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
✓ Görev yapılan camide ve çevre camilerde tek görevlisi bulunan camilerdeki personel eksikliği nedeniyle imamlık ve müezzinliği uygun şekilde yapacak kimsenin olmadığı tespit edildi.
✓ Cemaatin eğitiminin yeterli olmaması nedeni ile kıraatte lahn-ı celi
(büyük hata) gibi okuyuşlarının mevcut olduğu tespit edildi.
✓ Fıkıh terminolojisinde “zelletü’l-karî” olarak adlandırılan “namazda
kıraat hatası” konusunun önemi göz önünde bulundurularak konu ile
ilgili dört mahallede çalışma başlatıldı.
✓ Görevlinin camide olmadığı günlerde mihrabı teslim edilebilmesi
amacıyla cami cemaatine yönelik eğitimler planlandı.
✓ Proje kapsamında cami cemaati ve esnaf arasından konuya ilgi gösteren her mahalleden 2-3 kişi olmak üzere toplamda 12 kişiye 6 ay süreli
eğitim programı hazırlandı.
✓ Kursiyerlere talim, tecvit, yüzüne okuma, ezber yapma ve müezzinlik
çalışmaları üzerine tashih-i huruf formatında eğitimler verildi.
✓ Duha ve Nas sureleri arasındaki sureler, Bakara suresinin son iki ayeti,
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Haşr suresinin son üç ayeti ve üç aşr-ı şerif kursiyerlere ezberletildi.
✓ Eğitimler sonrası kurs sonu törenleri düzenlendi. Törenlere kamuoyunda yakından bilinen kurrâ hafızlardan Yaşar ÇUHADAR, Salih AKYÜZ, Sedat AYDINLI, Bünyamin TOPÇUOĞLU, Mustafa KIZILCAOĞLU ve Adem BİLİR davet edildi.
✓ Kursiyerlerin törende din görevlileri ve kalabalık bir cemaat huzurunda aldıkları eğitimi ve geldikleri seviyeyi ortaya koyacak şekilde tilavette
bulunmaları sağlandı.
✓ Davet edilen din görevlilerinden kursiyerlerin gönüllü imamlık ve
müezzinlik yapabilecekleri yönünde olumlu görüşleri alındı.
✓ Tek görevlisi bulunan camilerde, müezzinlik hizmetleri ile zaruri durumlarda imamet vazifesinin ehil kişilerce yerine getirilmesine vesile
olundu.
PROJE SONUÇLARI
Kursiyerlerin ikamet ettikleri mekanlarda ya da iş yerlerinde gönüllü imamlık
ve müezzinlik yapabilecek seviyede iyi bir eğitim almaları sağlandı. Proje neticesinde cami ile cemaat arasındaki bağ kuvvetlendirilerek camilere aidiyet
duygusunun pekiştirilmesine katkı sağlandı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Esnaf ve Hayırseverler
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PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Hayatın (Köyün) Merkezi Cami
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Yasin VURAL
İmam Hatip
Kırıkkale/Sulakyurt

GÖREV YERİ

Güzelyurt Köyü Camii

E-POSTA

yasinvural7979@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Sulakyurt İlçe Müftülüğü Güzelyurt Köyü Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Kaymakamlık, Belediye, Millî Eğitim Müdürlüğü

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama: 01/09/2012 - Halen Devam Ediyor.

Hedef Kitle

Köy Halkı

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını gidermek, cemaatin ve vatandaşların
her zaman yanlarında olarak sıkıntılarını çözmek, bölgede yaşayan tüm köylülerin aralarındaki dargınlıklara son vermek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
✓ Zengin-fakir ayrımı yapmaksızın köydeki bütün evler ziyaret edilerek
büyük-küçük denilmeden köyde yaşayan vatandaşlar ile tanışıldı.
✓ İhtiyaç sahiplerinin talepleri doğrultusunda imkanlar dahilinde alışveriş, ilaç, doktor vs. ihtiyaçları giderildi.
✓ Dargın aileler barıştırıldı.
✓ Komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi için evlerde programlar yapıldı.
✓ Her sene ramazan ayında 30 gün boyunca yaklaşık 600 kişilik (köy
geneli) iftar verildi.
✓ Her bayram sabahında yaklaşık 700 kişiye köy meydanında toplu kahvaltı verildi.
✓ Köy dışında esnaflık yapan köylüler iş yerlerinde ziyaret edildi.
✓ Köylülerin cenaze masraflarının dernek tarafından karşılanması sağlandı.
✓ Her kandilde ve özel günlerde programlar yapıldı.
✓ İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri haftada 3-4 kez ziyaret edildi.
✓ Öğrenciler için civar iller başta olmak üzere gezi programları düzenlendi.
✓ Öğrencilerin okul ihtiyaçları, forma, ayakkabı vs. eksikleri karşılandı.
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✓ Köyde yaşayan çocuklar için ayda 2 defa camide toplanıldı, oyun oynama imkânı sağlandı.
✓ Köy dışında yaşayan gençler için 3 ayda bir camide toplanıldı. Sıkıntıları dinlenerek imkânlar nispetinde çözümler üretildi.
✓ Yeni evlenen çiftlere yönelik ev ziyaretleri yapıldı. Aile eğitimi verildi.
✓ Köy dışı uzak illerden cenaze, düğün vs. için gelen kişilere camide konaklama imkânı sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Birlik ve beraberlikten uzak kalan bir köyde hayatın merkezinin cami olduğu
anlatılarak Kur’an-ı Kerim rehberliğinde dargınlık ve kırgınlıklara son verildi.
Birlik ve beraberliğin önemi anlatıldı. Gençlere yol gösterildi ve geleceklerine
dair umut kazandırıldı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırsever Vatandaşlar, Cami Cemaati
300.000 TL
PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Hezârfen Gençlik
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Samet PELİT
Müezzin Kayyım
Çanakkale/Gökçeada

GÖREV YERİ

Gökçeada Osmanlı Camii

E-POSTA

-

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Gökçeada İlçe Müftülüğü

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Kaymakamlık, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü,
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Havalimanı Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı,
İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu,
Kızılay, Eğitime Destek Platformu, TDV

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 29/05/2021- Bitiş 29/10/2023

Hedef Kitle

Çocuklar ve Gençler (9-25 Yaş Aralığı)

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Bölgede ikamet eden gençlerin gök bilimi ve yazılım alanında gelişimini sağlamak, onları gök bilimi araçlarının kullanımı hakkında bilgilendirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Hezârfen Ahmet Çelebi’den ilham alınarak başlatılan proje kapsamında;
✓ Her camide görevliler tarafından hedef kitle olan gençler ile haftada
bir gün istişare toplantısı, ayda bir gün bilgilendirme organizasyonu yapıldı. 9-25 yaş aralığındaki gençlerden yaklaşık 250 genç belirlenerek
gök bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.
✓ Gökçeada’da bulunan gençlerin özellikle gök bilimi (astronomi), drone ve insansız hava aracı kullanımı ve bu cihazların yazılımını öğrenmesi için eğitimler düzenlendi ve çeşitli atölye çalışmaları yapıldı.
✓ Alanında uzman drone ve insansız hava aracı kullanıcılarının katılımları ile gerekli izinler alınarak Gökçeada’da bulunan havaalanı veya ilgili
makamlarca uygun görülen yerlerde drone ve İHA uçuşları yapıldı.
✓ Camiler arası birlik ve beraberliği artırmak amacıyla gençlerden oluşan bir grup ile doğa kampı ve piknik organizasyonları düzenlendi.
✓ Her hafta gerçekleştirilen istişare toplantılarında gençlerin taleplerine
ve durumlarına göre ele alınan konuların pekiştirilmesini sağlandı.
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PROJE SONUÇLARI
Proje gençler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı ve devam ettirilmesi talebi
edildi. Gençlik ekiplerinin çoğu oluşturularak okuma evleri ve gençlik merkezleri faaliyete geçirildi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
TDV
Yaklaşık Maliyet 150.000 TL
PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Kardeş Kardeşin Emanetidir
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Ümmet BIYIK
Müezzin Kayyım
Kilis/Merkez

GÖREV YERİ

Şakir Atik Camii

E-POSTA

ummetbiyik2@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Kilis İl Müftülüğü Şakir Atik Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Türkiye Diyanet Vakfı

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 01/10/2020 - Bitiş 23/07/2021

Hedef Kitle

Kilis ve Suriye’deki Yetimler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Yetim göçmen ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak, yetim çocuklara yönelik nakdî yardımlarda bulunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
✓ 2020 kış döneminde bölgede ikamet etmekte olan ailelerden ihtiyaç
sahibi 200 yetim aileye birer ton kömür verildi, işleri ve gelirleri olmayan
göçmenlerin ısınma problemleri giderildi.
✓ 150 yetim aileye alışveriş ve ekmek fişi verilerek ekmek ve gıda ihtiyaçlarının giderilmesi sağlandı.
✓ 120 yetim aileye her ay 200 TL’lik kira desteği ile olası mağduriyetlerinin önüne geçildi.
✓ Kurban Bayramı’nda 400 yetim aileye kurban eti dağıtılarak bayramlarda paylaşmanın önemine vurgu yapıldı.
✓ Suriye Azez bölgesindeki dağınık çadırlarda yaşayan 10.000’in üzerinde çocuğa gümrük kapısı geçiş izinleri alınarak çizme ve elbiseler ile
yetim ailelere nakdî yardımların bizzat hayırsever vatandaşlar tarafından
iletilmesi sağlandı.
Merhametin Dokunduğu Yetim Yüreklerde Bayram Sevinci:
✓ 2021 yılı Ramazan Bayramı öncesinde Kilis’te ikamet etmekte olan ailelerden ihtiyaç sahibi 150 yetim aile belirlenerek sponsor olabilecek hayırseverler ile birlikte her bir yetim aileye 1.000 TL’lik nakdî yardımlarda
bulunuldu.
✓ Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi yetim ailelerden 200 aileye her
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gün pandemi dolayısıyla paket servis şeklinde iftar yemekleri verildi.
✓ İhtiyaç sahibi yetim çocuklara dönemsel olarak kıyafet ve kırtasiye
yardımlarında bulunuldu.
✓ 250 yetim çocuğa bayramlık kıyafet ve bayramlık ayakkabıları iletilerek yetimlere bayram sevinci yaşatıldı.
PROJE SONUÇLARI
Kilis’te ve Suriye’de ikamet etmekte olan Suriyeli yetim çocuklarla mağdur
ailelerin temel ihtiyaçları giderilerek manevi destek verildi. Yetim çocuklara
bir nebze de olsa bayram sevincini yaşatarak dram ve acılarına ortak olundu.
Yetimlere sahip çıkılarak kardeşlik örneği sergilendi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırsever Vatandaşlar
Tahmini yaklaşık maliyet 1.500.000 TL.
PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Mahalle - Cami Buluşması
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Ekrem ŞİŞECİOĞLU
İmam Hatip
Kayseri/Melikgazi

GÖREV YERİ

Melikgazi Belediyesi Camii

E-POSTA

ekremsisecioglu@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Melikgazi İlçe Müftülüğü Melikgazi Belediyesi Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Melikgazi Belediyesi

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 07/04/2015 – Halen Devam Ediyor.

Hedef Kitle

Mahalle Halkı, Cami Cemaati ve Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

“Gidemediğin Yer Senin Değildir” şiarıyla mahalle imamlığını ön plana çıkararak İslam dininin esaslarını ve sahih dinî bilgiyi sunmak, millî ve manevi
değerlerin kazanımına katkı sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
✓ “Ya Hep, Ya Hiç.” sloganıyla mahallede bulunan 231 haneye her yıl
başında birer adet olmak üzere 231 adet Diyanet Takvimi dağıtımı sağlandı.
✓ Mahalledeki gençlere yönelik gençlik faaliyetleri kapsamında gençlerin fiziksel, ruhsal ve ahlaki disiplinlerini sağlamak üzere futbol takımı
kuruldu.
✓ 2017 yılından itibaren cami-mahalle sakinleri iş birliğiyle cami altında
oluşturulan cami gençlik merkezinde ramazan ayı boyunca her gün mahalle sakinlerine iftar yemeği verildi.
✓ Her gün öğle ile yatsı namazı arası cami gençlik merkezine gelen misafirlere çay ve meşrubat ikramları ücretsiz olarak sunularak sohbet edildi.
✓ Mahalle sakinlerinden 40’a yakın kişi camide cemaate kazandırılarak
tamamının Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmesi sağlandı.
✓ Mahallede bulunan 100 kadar genç bayan, cami ve Kur’an kursuna
yönlendirilerek Kur’an okumayı öğrenmeleri sağlandı.
✓ 2018 yılında 18 kişiyle başlayan umre ziyaretlerine 2019 yılında 23 kişi
dahil olarak umre ibadetinin yerine getirmesi sağlandı.
✓ 231 haneden oluşan ve nüfusu yaklaşık 1.500’e ulaşan mahallenin ileri
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gelenleriyle kurulan iletişim ve oluşturulan dostluk neticesinde mahallenin yarısına ulaşıldı.
✓ Mahallede ihtiyaç duyan veya istekte bulunan her bir vatandaşın
Kur’an-ı Kerim ve dinî eser talepleri cami yönetimi tarafından temin
edilerek hediye edildi.
✓ Camide bulunan Kur’an kursunda okuma-yazma bilmeyen hanımlara
Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile kurs düzenlendi. 30 bayanın okuma-yazma öğrenerek belge almaları sağlandı.
✓ Şehit Astsubay Üstçavuş Burhan KAPLAN adına cami avlusunda bir
gül bahçesi oluşturuldu.
PROJE SONUÇLARI
Melikgazi Belediyesi Camii’nde az olan cemaat sayısının 40 kişiye kadar ulaştığı tespit edildi. 6 yıllık bir çalışma neticesinde güzel iletişimler kurularak
mahallenin büyük bir kısmına ulaşıldı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İl Müftülüğü, İlçe Müftülüğü ve Hayırsever Vatandaşlar
PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Niçin ve Nasıl İnanayım?
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Mahmut AÇIKGÖZ - Ali ÇOŞKUN
İmam Hatip - İmam Hatip
Tekirdağ/Marmaraereğlisi

GÖREV YERİ

Akif Dinç Camii - Sultanköy Mh. Camii

E-POSTA

-

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Marmaraereğlisi İlçe Müftülüğü

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Bütün Resmî Kurumlar

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 01/02/2021- Bitiş 31/05/2021

Hedef Kitle

Camiler, Kur’an Kursları, Kahvehaneler,
Okuma Salonları

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Hedef kitlede dinî duyguları harekete geçirmek, onlarda farkındalık oluşturmak, sorulara cevap bulabilmelerini sağlamak suretiyle İslam dininin temel
ilkelerinin hayata aktarımına katkıda bulunmak, inanç zaafiyeti olan vatandaşlar için “toplumun dinî açıdan bilgilendirilmesi” görevini ifa etmek, akıllardaki inanç problemlerine cevap bulmalarını sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Projenin temel uygulama yöntemi Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan
çıkan “Niçin İnanıyorum?, Kafama Takılanlar, Çağdaş İnanç Problemleri”
ve benzeri kitaplarda yer alan soru ve cevapları, görevlilerimizin telefon rehberlerinde var olan ve uygun gördükleri kişilere, Cuma mesajı tarzında atmalarını sağlamak şeklindedir. Bu şekilde başlayan proje zamanla aşağıda
saydığımız minvalde gelişerek devam etmiş ve uygulamanın sonuçları bizzat
müftülüğümüz ve görevlilerimiz tarafından müşahede edilmiştir.
✓ Çevre halkından 1.000 kişiye sosyal medya vasıtasıyla PDF olarak ve
merkezi vaaz sistemi kanalıyla da 8.000 kişiye detaylı olarak TDV Yayınlarından “Niçin İnanıyorum?, Kafama Takılanlar, Çağdaş İnanç Problemleri” kitaplarının tanıtımı yapıldı.
✓ Çevrim içi derslerde yaklaşık 500 öğrenciye kitapların tanıtımları yapıldı. Maddeler halinde okuma programları düzenlendi.
✓ Cuma akşamları gerçekleştirilen çevrim içi buluşmalarda gençlere kitabın tanıtımı yapılarak soru-cevap şeklinde program yapıldı.
✓ Gençlik Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında özellikle lise çağındaki gençlere kitapların ve projenin tanıtımı yapıldı.
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✓ Proje kapsamında hayırsever vatandaşların destekleri ve ilçe belediyesinin katkısıyla afişler, broşürler ve dergi arkası stickerlar tasarlanıp
dağıtımı yapıldı.
✓ İlçe genelinde tüm okullara, resmî kurumlara ve esnafa afişler dağıtılıp
görünür yerlere asılması sağlandı. İlçe Müftülüğünün katılımıyla esnafın
yoğun olduğu beldelerde esnaf ziyaretleri yapıldı.
✓ Etkinliklerde Diyanet TV’de yayınlanan “Niçin İnanıyorum? ve Kafama Takıldı” programlarının tanıtımı yapıldı.
✓ Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlamış olduğu Diyanet Aylık Dergisi,
Aile Dergisi, Geçerken Dergisi, İlmî Dergi, Çocuk ve Cim dergilerinin
tanıtımı yapıldı.
✓ Proje tanıtımı ve genel faaliyetlerin aktarımına yönelik oluşturulan
stant ile özellikle semt pazarlarında tanıtım yapılarak devamlılığı sağlandı.
✓ Ulaşılan vatandaşlardan olumlu dönüşler alındı. Görüşülen kişilerin
yönlendirmesi ile akrabaları, yakınları, komşuları ve çocukları ziyaret
edilerek inanç bakımından zayıf olan kimselere ulaşıldı ve birebir irtibata geçilerek görüşüldü.
✓ Proje kapsamında çeşitli inanç problemleri olan 15 kişi ile birebir görüşmeler yapıldı. Din kavramı ve İslam dinî anlatıldı.
✓ Yapılan görüşme sonucunda dine karşı olumlu bir merak oluştuğu tespit edildi. Görüşmelerin devamı için randevular istendi.
✓ İlçe Müftülüğüne bağlı görevlilerin projeye fikrî ve fiilî katkılarının
devam ettirilmesi sağlandı.
✓ Hiçbir inancı olmayan kişilerin İlçe Müftülüğüne davet edilerek proje
sorumlusu görevliler aracılığıyla dinî bilgilerin verilmesi sağlandı.
✓ Proje çerçevesinde yapılan faaliyetlerle ilgili vatandaşlardan olumlu
geri dönüşlerin alındığı görüldü.
PROJE SONUÇLARI
Temiz inançları ve yapısı olan vatandaşların inançlarına yönelik yapılan olumsuz faaliyetler karşısında bir duruş gösterildi. Proje vasıtasıyla bahsi geçen
inanç sapmalarının bir çoğunun kişinin bilgisizliğinden ve uygulama hatalarından kaynaklandığı anlaşıldı. Kendisini ateist olarak nitelendiren kimselerin büyük bir kısmının aslında din kavramını ve özellikle de İslam dinini
bilmedikleri tespit edildi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İlçe Belediye, İlçe Müftülüğü, Hayırsever Vatandaşlar
-
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PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Yolumuz Camiden Geçer
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Mustafa ÇAKIRTAŞ
İmam Hatip
Tokat/Merkez

GÖREV YERİ

Taşlıçiftlik Köyü Fatih Camii

E-POSTA

tokatlihoca60@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Tokat İl Müftülüğü Taşlıçiftlik Köyü Fatih Camii

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

KYK Yurdu, Belediye, Özel İdare Şefliği, Karayolları
74. Şube

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 15/07/2021 - Halen Devam Ediyor.

Hedef Kitle

Cami Cemaati, Yolcular, Üniversite Öğrencileri, Çocuklar, Gençler, Kamu Kurumları

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Şehirler arası yol güzergahı üzerinde bulunan caminin müştemilatı ile birlikte
daha temiz ve kullanıma elverişli olmasını sağlamak, caminin sosyal fonksiyonlarını geliştirmek, camiyi teknik açıdan donanımlı hale getirmek ve ilmî
çalışmaları ile ön plana çıkarmak, ziyaretçileri camide misafir ederek mabede
ilgiyi artırmak ve yörenin tanınırlığına olumlu katkı sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
✓ Cami içi ve dışında temizliğin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan
temizlik malzemeleri hayırsever cemaat tarafından temin edildi.
✓ Caminin çevresi, içi, bahçesi, lavabo ve tuvaletler temizlendi. Temizliğin periyodik olarak tekrarlanması sağlandı.
✓ Vatandaşların dinlenebilecekleri bir alan düzenlenerek yolcuların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri uygun bir ortam oluşturuldu.
Bu kapsamda cami avlusunda ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanarak kamelya kurulması sağlandı ve şark odası gibi alanlar oluşturuldu.
✓ Ağaçlar budandı. Güller dikildi. Cami girişinden başlanarak saksıda
canlı mevsim çiçekleri ve bitkilerle bezeli bir merdiven oluşturuldu.
✓ Yolcuların istifade edebilmesi için cami girişinde soğuk su, çay, kahve,
bitki çayları, meyve suları gibi içeceklerin bulunduğu bir ikram bölümü
oluşturuldu ve hizmete sunuldu.
✓ “Cami Market” uygulaması adı altında çocukların ilgisini çekecek kek,
gofret, şekerleme, balon vb. ürünlerin ücretsiz olarak alınabildiği bir
stant kuruldu, gerekli ürünler tedarik edildi.
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✓ Camide uygun bir bölüme özel bir stant koyularak içerisinde temiz
çorap, takke, maske, kolonya, gül suyu, naneli şeker, karanfil vb. malzemeler ihtiyaç duyan cemaat ve yolcuların hizmetine sunuldu.
✓ Vatandaşlar için dilek ve temenni köşesi oluşturularak duygu ve düşüncelerini görevlilere iletmelerine imkân sağlandı.
✓ Caminin yol kenarında olması nedeniyle trafik kazası gibi vakalara
yönelik cami içerisine bir ilk yardım kutusu yerleştirildi. İlk yardım kutusunda ateş, tansiyon ve şeker ölçüm cihazlarının yanında yangın tüplerine de yer verildi.
✓ Hutbe ve vaazlar projeksiyon yardımıyla yazılı ve görsel olarak sunuldu. İşitme engeli olan vatandaşlara görsel olarak irşat faaliyetleri yapıldı.
✓ Camiye güzellik katması, sorumluluk ve merhamet gibi temel değerlerin çocuklarda canlı tutulmasını sağlamak amacıyla cami avlusunda
uygun bir yere kedi evi, cami içerisine ise bir akvaryum yerleştirildi.
✓ Çocuklar için özel oyun alanı oluşturularak farklı oyuncak türleri tedarik edildi. Çocuklar eğlenirken ebeveynlerin rahat ibadet etmelerine
olanak sağlandı.
✓ Gençlerin kitap okumaları teşvik edilerek cami içerisinde uygun ortam hazırlandı.
✓ Cami minaresinin restore işlemleri yapılarak estetik bir görünüme kavuşması sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Proje uygulamaya geçtikten sonra cami cemaati başta olmak üzere yol güzergahını kullanan yolcuların, gençlerin, çocukların caminin imkanlarından
memnun kaldığı görüldü. İlk kez gelen misafirlerin daha sonraki yolculuklarında yine camiyi ziyaret ettikleri tespit edildi. Memnuniyetlerini yazılı ve
sözlü olarak ilettikleri görüldü. Dilek ve öneri kutusu aracılığıyla eksikliklerin
hızlı bir şekilde giderilmesi sağlandı. Görsel vaaz ve hutbe sunumu neticesinde cemaat sayısı artarak sunumların ilgiyle dinlendiği görüldü. Ziyaretçiler tarafından iletişim araçları ve sosyal medya aracılığıyla camiyi ziyaret etmenin
tavsiye edildiği görüldü.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İl Belediyesi, Karayolları ve Özel İdare Şefliği, Hayırsever Vatandaşlar
12.000 TL
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PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

Ziyaret Edilmeyen Fakir Aile Kalmasın
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI
UNVANI
İLİ/İLÇESİ

Bayram TEKİN
Müezzin Kayyım
Antalya/Kumluca

GÖREV YERİ

Eski Cami

E-POSTA

byrmtkn10@gmail.com

GENEL BİLGİLER
Projeyi Yürütecek Kurum

Kumluca İlçe Müftülüğü Eski Cami

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Projenin Uygulandığı Tarihler

Başlama 01/04/2021 – Bitiş 30/05/2021

Hedef Kitle

İhtiyaç Sahibi Aileler, Suriyeli Göçmenler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI

Zengin ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül ve kardeşlik bağlarını pekiştirmek,
ihtiyaç sahibi kimseler tespit edilerek ihtiyaçlarını (aynî ve nakdî) temin etmek, huzurlu bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
✓ Komşu cami görevlileri, kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma
Vakfı ve mahalle muhtarları ile irtibat kurularak ihtiyaç sahibi aileler
tespit edildi.
✓ Başvuruda bulunan ailelerin gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının
tespit edilmesi için evleri ziyaret edildi.
✓ Giyecek, gıda, kırtasiye gibi ihtiyaçların temin edileceği dükkanlar tespit edildi.
✓ Ramazan ayı öncesinden başlamak üzere zenginlerden fitre, zekat, sadaka gibi nakdî yardımlar ile gıda kolisi paketleri hazırlatılarak ailelerin
evlerine teslim edildi.
✓ Zekat, sadaka ve fitre verecek kişiler ile görüşülerek yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması sağlandı.
✓ Kira ödemekte zorluk çeken ailelere yönelik yıllık kiralarının hayırsever vatandaşlar tarafından peşin ödenmesi sağlandı.
✓ Ekonomik sıkıntıdan dolayı okula gidemeyen ve çalışmak durumunda
kalan öğrenciler tespit edilerek okul ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı ve
öğrencilere burs temin edildi.
✓ Fakir ve muhtaç ailelere yardımlar yönlendirildi.
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✓ Yardımda bulunan hayır sahipleri ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin
tespiti ve durumlarının belirlenmesi için ev ziyaretleri yapıldı.
✓ Çocukları bayramda sevindirmek ve daha mutlu bir bayram geçirebilmelerini sağlamak amacıyla bayramlık giyecek elbise temin edildi ve
dağıtımı yapıldı.
PROJE SONUÇLARI
Projenin uygulandığı süre içerisinde;
İhtiyaç sahibi ailelerin gıda, giyecek, kira ve maddi sıkıntıları giderildi. Aileler
ve çocukların camiye, din görevlisine ve kuruma karşı güven duymaları temin
edilerek daha müreffeh bir ortamda yaşamalarına katkı sağlandı. Zengin ile
ihtiyaç sahibi aileler arasında vefa duygusunun oluşması sağlandı. Zekat gibi
dinî bir sorumluluğun toplum dayanışmasında ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Toplam 400 aileye ulaşıldı. Ulaşılan ailelerdeki 250 çocuğa giysi temini
sağlandı. 315.000 TL nakdî, 75.000 TL değerinde giyecek ve 110.000 TL değerinde yiyecek yardımı temin edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırsever İş İnsanları, Vatandaşlar
500.000 TL
PROJE GÖRSELLERİ
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Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara
Telefon: 0 312 295 73 23-25
Faks: 0 312 284 55 25
E-Posta: dinhizmetleri@diyanet.gov.tr

