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ÖN SÖZ
Din, müminlerin hayatını bütünüyle kuşatan ilahi bir nizamdır. Dinin emir ve
yasakları, her mümin için bağlayıcıdır. En önemli görevimiz; dinimizin emirlerini
yaşamak ve yaşanması için çalışmak, yasaklarından uzak durarak bu hususta
insanlara hakkı ve hakikati en güzel üslupla anlatmaktır. Bunu yaptığımız zaman
Allah’ın bizlerden istediği emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker görevini yapmış
oluruz. Bu görev özellikle kendisini din hizmetine adayan gönül erlerinin ana
gayesidir.
Yüce Allah (c.c.) bizlerden Hz. Peygamber’i (s.a.s.) örnek alarak bir hayat sürmemizi
ister. Örnek hayatıyla tüm insanlığa rehber olan Hz. Peygamber (s.a.s.), hem
sünnetiyle hem de sîretiyle eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. O’nun
yetiştirdiği insanlar, büyük medeniyetlerin kurulmasına öncülük etmişlerdir.
Büyük medeniyetlerin kutlu öncüleri, nebevî öğretinin temsilcileri olarak davet ve
irşat görevini hayatlarının en önemli işi kabul etmiş; kimseyi incitmeden gönüller
kazanmanın ve Allah’ın dinini yaşanılır kılmanın gayreti içinde olmuşlardır.
Dün olduğu gibi bugün de dünyanın birçok yerinde ve ülkemizin her köşesinde
nebevi mirasın varisleri olarak din hizmetine kendisini adayan; doğumdan ölüme
halkımızın hizmetinde olan din görevlilerimiz, tevarüs ettikleri misyonun gereğini
yerine getirmeye çalışmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, anayasamızın
kendisine yüklediği, “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri
yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek”
görevini bihakkın yerine getirme çabasıyla her geçen gün hizmetlerini artırmaktadır.
Başkanlığımızın hizmet anlayışı gereği, cami merkezli hizmet sunan din
görevlilerinin hizmet alanı giderek genişlemekte, her geçen gün bu hizmetlere
yenileri eklenmektedir. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler hızla
artmaktadır. Bütün bu alanlarda hizmetleriyle temayüz etmiş din görevlilerinin
yaptığı hizmetlerin çeşitliliğini diğer din görevlilerine de sunmak büyük önem
arz etmektedir. Bu bağlamda yapılacak hizmetlerin örnek projeler rehberliğinde
sunulması ve hayata geçirilmesi, bundan sonraki faaliyetlerde kaliteyi arttıracaktır.
Cami hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve örnek projelerin tespit edilerek
yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla; başarılı, aktif ve bulundukları bölgelerde
hizmetleriyle temayüz etmiş proje sahibi cami görevlileriyle çalıştaylar
yapılmaktadır. 2011 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen,
“Cami Görevlileri Çalıştayları”na, uyguladıkları projeler ve görev mahallerinde
yürüttükleri çalışmalarla çevresinde farkındalık oluşturmuş 293 din görevlisi
katılmıştır. Söz konusu çalıştaylara katılan görevlilerin diğer din görevlilerine örnek
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projelerini sunmalarının cami odaklı din hizmetlerinin etkinliğine katkı sağlayacağı
düşüncesiyle il ve ilçelerde “Tecrübe Paylaşımı Toplantıları” düzenlenmektedir.
2012 yılından bu güne kadar 81 il ve 776 ilçede “Tecrübe Paylaşımı Toplantıları”
yapılmıştır. Bu toplantıların önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanmaktadır.
Bununla birlikte, din görevlilerimizin örnek projelerinin yaygınlaştırılması amacıyla
dijital ortama aktarılması ve kitaplaştırılarak din hizmeti sunan görevlilerimize
ulaştırılmasının da önemli olduğuna inanıyoruz. Din görevlilerimize yeni ufuklar
açacağına ve milletimizin hayrına olduğuna inandığımız projeleri bir kitap hâline
getirdik. Bu projeleri hazırlayan ve uygulayan din görevlilerimiz başta olmak üzere
projelerin kitap hâline getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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CAMİ GÖREVLİLERİNDEN ÖRNEK PROJELER

PROJE ADI

CAMİ, ÇOCUK VE GENÇ BULUŞMALARI

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

ADI SOYADI

İLİ İLÇESİ

Mehmet Ramazan TOPRAK
İsa UTLU

Siirt/Merkez

UNVANI

İmam Hatip Müezzin Kayyım

GÖREV YERİ

Siirt Ensar Camii

E-MAİL

mramazan.toprak@
diyanet.gov.tr
i.utlu.79@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Siirt İl Müftülüğü Ensar Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Siirt İl Müftülüğü, Siirt Vakfı

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 16/01/2017 - Bitiş: 24/02/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN GRUPLAR

Çocuklar, Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Gençliğin, sorunlarının farkına varmalarını sağlamak, çözümü için fırsat oluşturmak; gençliğin bilinçlendirilmesi ve girişimciliğini artırmak; çocuk ve gençlerin camilere katılımlarını sağlamak, onlara millî ve
manevi duygular aşılamak, mukaddesata gönülden bağlı bir nesil yetiştirmek
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Caminin manevi atmosferiyle çocuk, genç, yaşlı; toplumun tüm kesimlerini buluşturmak için başlatılan
proje kapsamında;
► Her pazar camide sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Tesbihat, sohbet ve duadan oluşan programın duyurusu için afişler hazırlandı. Program bitiminde kahvaltı ikram edildi.
► Her hafta salı günleri, vatandaşlara yönelik akşam sohbetleri yapılarak sohbet sonrası ikramlarda
bulunuldu.
► “Ensar Camii Gençlik Grubu” kuruldu. Kurulan gençlik grubunun yıl boyunca cami faaliyetlerine katılması ve cemaate devamlılığı sağlandı.
► Çocuklara yönelik gezi, ziyaret, piknik vb. sosyal aktiviteler ile sportif faaliyetler gerçekleştirildi.
► Cami çocuk, cami gençlik, cami aile buluşmaları kapsamında etkinliğe katılan hedef kitleye Allah’ı
ve peygamberi sevmenin önemi, ahiret inancı ve bilinci konularında bilgilendirmede bulunularak
erdemli insan ve mukaddesatına bağlı imanlı ve vicdanlı bir neslin yetişmesi yolunda gayret gösterildi.
► Cami çocuk, cami gençlik ve cami aile buluşmaları adı altında 7’den 70’e kuşakların buluşması sağlandı. Cami ile ev, cami ile okul arasında manevi bir köprü kurulması yönünde adımlar atıldı. Birlik
ve beraberliğin pekiştiği, millî ve manevi duyguların canlandığı bir mekân olarak cami, hayatımızın
merkezi hâline getirilmeye çalışıldı.
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► Her türlü terör ve şer odakları ile uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı gençlerin ve çocukların
bilinçlenmeleri sağlandı.
“Camiye Namaza Gel, Puanları Topla, Bisikleti Kazan.”
► 7-17 yaş arası çocukların, vakit namazlarına gelerek cemaate katılımlarını ve devamlılıklarını sağlamak amacıyla 40 günlük bir proje uygulandı.
► Proje; cami cemaati, mahalle sakinleri ve okullarda okuyan öğrencilere broşür, pankart vb. tanıtım
malzemeleri bastırılıp uygun yerlere asılarak ve yapılan çeşitli ziyaretlerle duyuruldu.
► Projenin içeriği belirlenerek çocuklar ve gençlerden 40 gün boyunca akşam, yatsı ve sabah namazlarına katılanlara her vakit namazı için puan verildi. Hafta içerisinde belirlenen sohbet ve programlara
katılanlara artı puan verildi. 40 günün sonunda puanlar hesap edildi.
► Proje bitiminde “Diyanet–Gençlik Buluşması” adıyla bir konferans tertip edildi. Konferans Vali, Milletvekili, Daire Başkanı, İl Müftüsü, Rektör ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi. En yüksek puanları
toplayanlara ödülleri verildi. Katılan bütün çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.
PROJE SONUÇLARI
Cami-çocuk, cami-gençlik, cami-aile buluşmaları kapsamında etkinliğe katılan hedef kitleye Allah ve peygamber sevgisi, ahiret inancı ve şuuru aşılanmış; erdemli, vatanına, devletine, bayrağına, mukaddesatına
içtenlikle bağlı imanlı ve vicdanlı bir neslin yetişmesine vesile olunmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Siirt Vakfı - 55.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CAMİ, OKUL-GENÇ BULUŞMASI VE MADDE BAĞIMLILARINA MANEVİ DESTEK

PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI

Orhan KARAKUŞ

İLİ İLÇESİ

Ankara/Çankaya

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Çukurca Önder Camii

E-MAİL

orhan.karakus2004@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Ankara/Çankaya İlçe Müftülüğü Çukurca
Önder Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İl Müftülüğü, Çankaya
İlçe Müftülüğü, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Altındağ Belediyesi, Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu
Lisesi, Kütükçü Alibey Ortaokulu, Çukurca Önder Camii Yap. Yaş. Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 22/09/2014 - Bitiş: 06/08/2018

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN GRUPLAR

Çocuklar, Gençler, Mahalle Sakinleri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çevre okullardaki öğrencileri ve gençleri cami ile buluşturmak, onları dinî konularda bilinçlendirmek, manevi ve sosyal alanlarda içine düştükleri sıkıntıların çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamak, madde
bağımlılarına manevi destek hizmetleri sunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Cami merkezli etkinliklerin belirli periyodlarla gerçekleştirildiği proje kapsamında;
► Öncelikle cami bünyesinde sohbet vb. programlarda kullanılmak üzere özel bir mekân oluşturuldu.
► Öğrenciler ve gençler için haftalık ve aylık faaliyet planları yapıldı.
► Projenin yürütülmesinde cami cemaati ve dernek yönetimiyle istişareler yapıldı.
► Öğrencilere ulaşmak için okul müdürleriyle görüşmeler yapıldı.
► Gençlerle haftalık sohbetler düzenlendi. Onlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
► Belli dönemlerde gençlerle piknik, gezi, halı saha maçı ve yüzme vb. etkinlikler düzenlendi.
► Hafta sonları öğrencilerle öğle namazı beraberce kılındıktan sonra bir konu hakkında sohbet edildi.
► Kandil gecelerinde gençlerin ve öğrencilerin velileriyle birlikte camiye gelmeleri sağlandı.
► Yaz kursuna katılan öğrencilerle halı saha maçları düzenlendi.
► Namaz surelerini ezberleyen öğrencilerle Konya (Mevlana) gezisi yapıldı.
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CAMİ, OKUL-GENÇ BULUŞMASI VE MADDE BAĞIMLILARINA MANEVİ DESTEK

► Çalışan cemaate yönelik sabah namazından sonra Kur’an-ı Kerim dersleri düzenlendi.
► Haftada bir madde bağımlı merkezi ziyaret edildi, manevi destek verildi.
► Madde bağımlısı gençlerin aileleriyle toplantılar düzenlendi.
► Huzurevi ziyaretleri yapıldı. Gençlerin ve öğrencilerin huzurevi sakinleriyle buluşmaları sağlandı.
► Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından cep boy mealler temin edilerek mahallede dağıtıldı.
PROJE SONUÇLARI
Çocukların ve gençlerin cami ile tanışmaları temin edilmiş, din görevlisinin rehberliğinde dinî konularda
bilgilenmelerine ve temiz bir çevre edinmelerine yardımcı olunmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Esnaf, Cami Derneği, Belediye, İlgili Kurum ve Kuruluşlar - 10.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CAMİLER YAŞAM MERKEZİ OLUYOR (KÜLTÜR MERKEZİ VE AŞEVİ)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ahmet AYDEMİR
İLİ İLÇESİ

Nevşehir/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Taşlıbel Camii (Çiçekli Cami)

E-MAİL

ahmetaydemir450@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Nevşehir İl Müftülüğü Taşlıbel Camii (Çiçekli Cami)

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Nevşehir Belediyesi

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/05/2014 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler, Yaşlılar, Kadınlar, Erkekler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Şehir ve mahalledeki küçükten büyüğe bütün yöre halkının her alanda ailece camiden ve cami merkezli
sunulan hizmetlerden üst düzeyde istifade etmelerini sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Camiyi yaşam merkezi hâline getirmek üzere başlatılan proje kapsamında dinî ve hayri hizmetler başta
olmak üzere inşa ve imar faaliyetleri, sosyal yardım faaliyetleri, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;
Kültür Merkezi:
► Cami içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin cami dışında, müstakil bir binada yapılmasının daha
uygun olacağı düşüncesinden hareketle, 01/02/2013 - 01/05/2014 tarihleri arasında caminin yanına
2 katlı kültür merkezi inşa edildi.
► Kültür merkezi içerisinde 4-6 yaş ve kız Kur’an kursu, internet salonu, toplantı salonu, spor salonu,
kütüphane, mutfak, engelli tuvaleti ve abdest alma yerleri, çay ocağı, taziye salonu ve etüt merkezi
ünitelerine yer verildi.
► Alan uzmanları başta olmak üzere şehrin kanaat önderleri, mülki amirler ve iş adamları her ay düzenli olarak yemekli toplantılarda gençlerle buluşturuldu. Konferans ve sohbet programları düzenlendi. Kış gecelerinde Kur’an öğretimi kursları açıldı.
► Kültür merkezinde gençlerin kültürel ve sanatsal yönlerinin gelişmesine katkı sağlamak için ney, ud,
kanun, satranç, mangala vb. kurslar açılmasına imkân sağlandı.
► Öğrencilerin kültür merkezi bünyesindeki kütüphanede ve güvenli internet salonunda derslerini
yapmalarına imkân sağlandı.
► Gençlerin enerjisini atabilmesi için halı sahada futbol, voleybol ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi.
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► Güzel örf ve adetlerin yaşatılması adına gençler ile cami cemaati bir araya getirilip hep beraber yaşlı
ve hastalar ziyaret edildi, düğün davetlerine ve taziyelere iştirak edildi.
► Gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulmalarına yardımcı olmak için “Sigarayı Bırak Zinde Kal, Ahmet
Hoca’dan Altın’ı Al!” sloganıyla bir kampanya başlatıldı ve sigarayı bırakanlar çeyrek altınla ödüllendirildi.
Aşevi ve Sosyal Yardımlar:
► Mahalledeki taziye, düğün ve asker yemekleri başta olmak üzere ihtiyaç durumunda yemek hazırlanması ve dağıtılması amacıyla 2019 yılı Nisan ayı içerisinde kültür merkezi çatısına çelik yapı sistemle 180 m2’lik yemekhane yaptırıldı. İçerisine sinema sistemi de kurulan aşevinde hizmet vermek
üzere Nevşehir Belediyesi tarafından 7 personel görevlendirildi.
► 2019 yılı Ramazan ayında, yeni yapılan aşevinde, her gün bir hayırsever tarafından 300 kişiye iftar
verildi. İftar programlarıyla Ramazan ayı boyunca toplamda 8.700 ihtiyaç sahibine ulaşıldı. İftara
gelemeyen hasta ve yaşlıların iftar ve sahur yemekleri evlerine gönüllü gençler tarafından ulaştırıldı.
► 15 yılı aşkın süredir cami temsil heyeti ile birlikte mahalledeki ihtiyaç sahipleri tespit edilerek düzenli olarak gıda yardımı, zekât ve kurban bayramında et dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca fakir öğrencilere burs verildi. Özellikle düğün yapamayan gençlerin tüm masrafları karşılanarak düğünleri
yapıldı.
Çiçekli Cami:
► Cami içerisinde çok sayıda çiçeğe yer verilerek âdeta bir botanik bahçesi gibi yeşil bir ortam oluşturuldu. Çocukların camiyi sahiplenmelerine ve camiyle bir bağ kurmalarına yardımcı olmak için “Her
Çiçeğin Camide Bir Çiçeği Var” projesi kapsamında, her çocuğa bir çiçek hediye edildi ve saksılar
üzerine isimleri yazıldı.
PROJE SONUÇLARI
4 yaşından 90 yaşına kadar tüm insanlığa cami merkezli bir yaşam sunarak, millî ve manevi değerlere bağlı bir toplum oluşturma konusunda gayret sarf edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda mahalledeki her fert
camide kendine ait bir yer olduğunun farkına varmıştır. Böylelikle camilerin sadece ibadet yeri olmadığı,
herkes için bir yaşam merkezi olduğu kanıtlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Belediye, Hayırseverler - 585.000,00 TL (Kültür merkezi ve aşevi inşası), 5.000,00 TL (Kültür merkezinin
aylık gideri), 3.000,00 TL (Ramazan ayı günlük aşevi gideri), 180.000,00 TL (3 düğünün toplam maliyeti)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CANLI CAMİ, HEYECANLI CEMAAT
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI İbrahim SİVRİKAYA
İLİ İLÇESİ

Manisa/Akhisar

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Hilal Camii

E-MAİL

i.sivrikaya45@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Manisa/Akhisar İlçe Müftülüğü Kocakağan Mah. Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Akhisar İlçe Müftülüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 21/01/2011 - Bitiş: 01/09/2013

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler, Yetişkinler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Caminin sosyal hayattaki fonksiyonunu arttırmak amacıyla ilmî, fikri, sosyal ve kültürel faaliyet alanları
oluşturmak, maddi ve manevi problemlere çözümler bulmak. Çocukların helal ve haram bilinci ile birlikte
zihinlerine, gönüllerine dokunmak ve gelecek nesillere, okunmaya ve örnek alınmaya değer modeller oluşturmak. Ağaçlandırma çalışması yaparak köy içerisinde güzel bir çevre oluşumuna katkı sunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Caminin sosyal hayattaki fonksiyonunu arttırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde;
► Yapılacak her türlü hizmet için uygun bir zeminin hazırlanması amacıyla caminin iç ve dış düzenlemeleri yapıldı.
► Yapılan hizmetlere destek olanlara “Teşekkür Belgesi” takdim edildi.
Broşür Hazırlama:
► Dinî, ahlaki, sosyal ve kültürel içerikli; ayın, haftanın ve günün önemine göre broşürler, afişler hazırlandı. Broşürler gerekli görülen durumlarda aralıklarla Cuma ve Bayram namazlarından sonra dağıtılarak cemaat ve aile bireylerinin istifadelerine sunuldu. Ayrıca cami girişine ve köy kıraathanesine
broşürlük yaptırıldı.
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► Broşürlerin hazırlanması için özel bilgisayar programı öğrenilerek bizzat tasarım yapıldı. Çalışmalar
tamamlanınca broşürler çıktı alınarak çoğaltıldı ve katlanıp hazır hâle getirildi.
► Okul yönetimiyle, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle ve Kur’an kursu yöneticileriyle işbirliği
yapılarak broşürler öğrencilerin istifadesine sunuldu.
► Verilen broşürlerin içeriğinden cemaat ve çocuklar kendi aralarında olmak kaydıyla ödüllü yarışmalar düzenlendi, imtihanlar yapılarak istifade edilmesine katkı sağlandı.
► Broşürlerle ele alınan konular şu şekilde sayılabilir: “Abdest, Gusül, Dinî Bilgiler, Ezan-Kamet-Müezzinlik (tercümeli), Namaz, Namaz Duaları (tercümeli), Namaz Sureleri (tercümeli), Dinin Direği Namaz, Her Hayrın Başı Bismillah, Din ve Samimiyet, Dua, Emanet, Gıybet, Farkında mısınız?, Gençler
İçin, Hayırlı Kişinin Özellikleri, İş Dünyası, İyi İnsan, Kimler Muhtaç Duruma Düşmez?, Kur’an Nedir?,
Kur’an’ı Öğrenin Okuyun ve Okutun, Sabır-Şükür, Salavat-ı Şerife, Peygamberimizin Hayat Kronolojisi,
Siyer-i Nebi (Sorulu Cevaplı), Selam, Sıla-i Rahim, Sosyal Hayatın Altın Prensipleri, Taif’i Tarif, Tebük Hutbesi, Tövbe İstiğfar, Uhuvvet (Din Kardeşliği), Doğruluk-Yalan, Edep-Hayâ-İffet, Güzel Ahlak,
İlmin Fazileti, Kul Hakkı (İnsan Onuru), Peygamberimizin Sevdiği İnsan, Kurban Rehberi, Üç Aylar
(Recep-Şaban-Ramazan), Oruç Rehberi, Muharrem Ayı, Mevlid-i Nebi, Öğütler, Neler Öğrendik?.”
► Hazırlanan broşür, afiş ve dokümanlar sosyal medyada takipçiler ile paylaşıldı.
► Esnaf ve aile ziyaretlerinde, taziye ve hasta ziyaretlerinde, düğünlerde vs. özel gün ve gecelerde çeşitli hediyeler takdim edildi.
► Cemaate ayda bir muhtelif konularda “Hadis Kartları” dağıtıldı.
Diğer Etkinlikler:
► Çocuklara yönelik ikramlı, sohbetli, eğlenceli “Rehberlik Saatleri” ile birlikte hafta sonları sportif etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi. Performans ödevlerine yardımcı olundu. Çocuklar bilgisayar ve
internet kullanımı hakkında bilinçlendirildi.
► “Kitap Okuma Seferberliği” başlatıldı. Camide bir kütüphane oluşturuldu. “Kitap Kurtları Aranıyor”
sloganıyla afişler hazırlandı ve ödüller duyuruldu. Başarılı olan çocuklara “Kitap Kurdu Sertifikası”
ve ödüller takdim edildi.
► Çocuklara ve gençlere “En Müdavim Cemaat Ödülü”, engelli cemaate ise “En Engelsiz Cemaat Ödülü”
verildi.
► Mevlid-i Nebi haftasında şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere
ödüller verildi.
► Yarıyıl ve yıl sonunda öğrencilere yönelik “Karneni Getir Hediyeni Götür” kampanyaları düzenlenerek başarılı öğrencilere hediyeler verildi.
► Kur’an kursu tadilatı yapıldı ve faaliyete geçirildi. Görevlendirilen kadın Kur’an kursu öğreticisi tarafından köydeki kadınlara yönelik Kur’an-ı Kerim ve dinî bilgiler eğitimi ve öğretimi başlatıldı.
► Mezun olan kadınlara ve yaz Kur’an kursu öğrencilerine, köy meydanında ve camide ikramlı hatim
ve icazet merasimleri düzenlendi.

17

CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

► Kadınlara yönelik “İrşat Programları”, çocuklar için “Hafta Sonu Kursları” düzenlendi.
► Mahalle ilkokulu ile ilçeden bir lise “Kardeş Okul” ilan edildi. Yoksul ve yetimlere erzak ve giyim yardımında bulunuldu.
► “Ağaçlandırma Kampanyası” adı altında mahallenin muhtelif yerlerine 182 adet fıstık çamı, meşe ve
selvi dikildi. Mahalle meydanlarındaki çeşmeler tadilattan geçirilerek güzel bir görünüm kazandırıldı.
► Kızılay’a destek verilerek “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi.
► Ev ve tarla ziyaretlerinde bulunuldu.
► Bursa ve Çanakkale gezileri yapıldı.
► Her senenin başında “Faaliyet Planı” hazırlanarak cemaate duyuruldu. Her senenin sonunda da “Faaliyet Raporu” hazırlanarak yapılan faaliyetler gözden geçirildi.
PROJE SONUÇLARI
Dinî ve manevi rehberlik hizmetine devam edilmiş, din görevlisinin hayatın her alanında faal olduğunu
göstermek için çaba sarfedilmiş, vatandaşların din görevlisine bakışının olumlu yönde geliştiği görülmüştür. Cami bir merkez hâline gelmiş, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alınmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati
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PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ÇOK BOYUTLU DİN HİZMETİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI İbrahim Gülistan DOĞRU
İLİ İLÇESİ

Antalya/Muratpaşa

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Yivliminare Camii

E-MAİL

Dogruca.1@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Antalya/Muratpaşa İlçe Müftülüğü Yivliminare Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İl ve İlçe Müftülükleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2013 – Bitiş: 31/12/2019

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Cami Cemaati, Yerli ve Yabancı Turistler, Öğrenciler,
Umreci ve Hacılar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Camileri birer eğitim yuvası gibi kullanmak, ona göre düzenlemeler yaparak eğitimi sürdürmek. Hem tebliğ
yapmak hem de dinimizin ve ülkemizin tanıtımına olumlu katkı sunmak. 800 yıllık Yivliminare Külliyesi’nin bilhassa öğrenciler tarafından daha fazla bilinir olmasını ve şehir merkezinde gençlerin ziyaret ettiği
bir mekân olmasını sağlamak. Hacıları ve umrecileri Mekke ve Medine günlerinde yeterli ve doğru bilgiyle
aydınlatmak, ibadetlerini tam ve doğru bir şekilde yapmalarını ve zamanlarını dolu dolu geçirmelerini sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Camide ve kutsal mekânlarda yürütülen hizmetlere bütüncül bir bakış açısıyla daha nitelikli bir hizmet
perspektifi geliştirmek üzere başlatılan proje kapsamında;
Sunum Vaaz:
► Cami iç mekânında “İlim ve İrfan Köşesi” ismi ile bir bölüm oluşturuldu.
► Sunum vaaz tekniği uygulandı. Bu teknikle projeksiyon yardımı ile önceden hazırlanan slaytlar kullanılarak görsel ve işitsel sunumlar gerçekleştirildi.
Ayet Kartelaları ve Makale Hazırlığı/Dağıtımı:
► Ayet kartelaları hazırlanarak, her ayet için önceden hazırlanan kutucuklara yerleştirildi. Her ay 8
ayet dağıtımı yapıldı. Bir yıl boyunca 96 ayet kartelası 15.000 adet dağıtıldı.
► Camide A4 büyüklüğünde 4 makale kutusu oluşturuldu. 15 günde bir makaleler değiştirildi. Makaleler başta dinimiz olmak üzere temel ahlak kuralları, toplumsal problemler ve çözüm yolları, insana
dair faydalı konulardan özenle seçilerek hazırlandı. Yılda 96 makaleye (9.000 sayfalık dağıtıma) ulaşıldı.
Sohbet ve Eğitim Programları:
► Huzurlu ve mutlu bir hayat için “Anne Baba Okulu” ismi ile eğitim programı düzenlendi.
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► İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde,
Yivli Minare Camii bünyesinde okul öğrencileri ile buluşuldu. Dinî, ahlaki, kültürel ve tarihî konularda sohbet programları gerçekleştirildi.
Cami Rehberliği Yeni Model Tebliğ Uygulamaları:
► Cami rehberliği çalışmaları çerçevesinde; yaz sezonunda günlük 6.000 ila 10.000 turistin ziyaret
ettiği bölgedeki camilerde hizmet sunuldu. 3 yıllık süre zarfında 10 kişinin ihtidasına şahit olundu.
Ziyaretçilere, İslam dinî hakkında malumat verilirken isteyenlerle belirli dönemlerde sohbet ve eğitim programları düzenlendi.
► Caminin uygun yerlerine farklı dillerde cami adap ve usulü hakkında uyarıcı levhalar asıldı.
► Camiyi ziyarete gelen, özellikle yabancı turistler için, örtü ve etekler hazır bulunduruldu. Ziyaretçilerin soruları cevaplandırıldı.
Bilgili/Bilinçli Hac ve Umre:
► Hac ve umre organizasyonlarında, sorumlu olunan gruba yönelik eğitim programı hazırlandı.
► Gruba yönelik seyahatten önce tanışma, istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
► Toplantıdan seyahat süresine kadar geçen sürede mesajlarla bilgiler verildi. İlgileri hac ve umreye
yoğunlaştırıldı.
► Gruba Mekke ve Medine’deki otellerde eğitim için uygun bir mekân belirlendi. Her gün için belirlenen
konu, seminer ve mekânın ilanları yapıldı.
► 23 günlük hac organizasyonunda 18 saat, 14 günlük umre organizasyonunda ise 25 saatlik sohbet
programı gerçekleştirildi.
► Hac ve umre grubunda yer alan vatandaşlara yönelik eğitim ve sohbet programlarına Türkiye’de de
devam edildi. Ayda bir hac grubu ile haftada bir umre grubu ile dersler yapıldı.
► Programın hac ve umre günlerinin her aşamasında aksatılmadan devam etmesi sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Vaazların sunum eşliğinde verilmesi, icra edilen eğitimler, basılıp dağıtılan materyaller ile irşat faaliyetlerinde aktif bir yaklaşım sergilenmiş; cami ziyaretlerinde sunulan rehberlik hizmetlerinin niteliği artırılmış;
umreci ve hacıların bilinç düzeyleri artırılmış ve neticede bilgili bir toplum oluşmasına katkı sunulmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler, Esnaf

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

DİN GÖREVLİSİNİN BİR ADIMI KAÇ ARŞIN EDER?
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Etem ANDIRINLI
İLİ İLÇESİ

Kahramanmaraş/Göksun

UNVANI

Müezzin Kayyım

GÖREV YERİ

Büyük (Ulu) Cami

E-MAİL

etemand@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Kahramanmaraş/Göksun İlçe Müftülüğü Büyük (Ulu) Cami

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Göksun Kaymakamlığı, Göksun İlçe Müftülüğü, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Belediye, Devlet Hastanesi, Halk
Eğitim Müdürlüğü, KYK Öğrenci Yurdu

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/05/2012 - Bitiş: 01/12/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Sorumluluk bilinciyle hareket ederek, hedefe azimle yürümek; toplumun her kesimine hitap edecek çalışmalarla toplumu kuşatmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Din görevlisinin, bulunduğu yerleşim biriminde örnek ve önder şahsiyet olduğu göz önüne alınarak dinî
ve hayrî hizmetlerde ortaya koyacağı her bir emeğin büyük karşılıkları olduğu değişmez bir hakikattir. Bu
anlayışla aktif bir hizmet anlayışı ile yürütülen proje kapsamında;
► Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardım
faaliyetlerinde aktif rol üstlenilerek yöre halkından muhtaç olanlara maddi yardım ulaştırılmasına
vesile olundu.
► Mültecilerin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlatılan yardım organizasyonlarında, İlçe Müftülüğünü temsilen görev alındı ve yardımlar ilde oluşturulan ilgili kurumlara
teslim edildi.
► Okul idareleri ile irtibata geçilerek belirlenen tarih, yer ve saatte çocuklara yönelik dinî ve ahlaki konularda onlara rehberlik edecek sunumlar yapıldı.
► Engelli (özel eğitimli) öğrencilerle yakından ilgilenilerek düzenli olarak caminin manevi atmosferiyle buluşturuldu. Onların toplum içerisinde yer bulmalarına ve uyumlarına katkı sağlandı.
► Çocuklara yönelik hafta sonu cami buluşmaları düzenlenerek hadis sohbetleri verildi.
► Gençlerin ve çocukların camiyi tanımaları ve medeniyetimizdeki yerini anlamaları için okullarla
işbirliği içerisinde “camide namaz” vb. uygulamalı dersler işlendi.
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► Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Cenaze Hizmetleri”, “Osmanlı Türkçesi” ve “Arapça”
kurslarında eğitici eğitmen olarak görev alındı.
► İlçede bulunan devlet hastanesinde Başhekimle görüşülerek yatan hastalara, dinî rehberlik hizmetinde bulunuldu. Hasta iken abdesti nasıl alacakları, namazı nasıl kılacakları, teyemmüm ve meshi
hangi zaman ve durumda kullanabilecekleri hakkında bilgiler verildi. Hastalar odalarında ziyaret
edilerek kendilerine moral verildi.
► KYK öğrenci yurdunda idare ile koordineli olarak belli aralıklarla sohbetler düzenlendi.
► Camiye gelen engelli öğrencilere dinî bilgiler ve Kur’an-ı Kerim dersleri verildi.
PROJE SONUÇLARI
Din hizmetlerinin çok yönlü ve aktif sunumu ile yöre halkının güven ve itimadı sağlanmış, yapılan çalışmalarla çocukların ve gençlerin dinî ve ahlaki gelişimlerine olumlu katkı sağlanmış, ihtiyaç sahibi ailelerin
yaraları bir nebze olsun sarılabilmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İlçe Halkı - 1.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

HERŞEY CAMİDE GÜZEL
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Hikmet ŞEN
İLİ İLÇESİ

Aydın/Karacasu

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Dikmen Mahallesi Camii

E-MAİL

hikmetsenhoca5@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Aydın/Karacasu İlçe Müftülüğü Dikmen Mahallesi Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Karacasu İlçe Müftülüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü,
Dikmen Köyü Halkı

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/03/2019 – Bitiş: 01/04/2019

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler ve Köy Halkı

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Tiyatro aracılığı ile çocukların ve gençlerin camiye bağlanmasını sağlamak. Dikmen Mahallesi Camii’nin
ihtiyaçlarını temin etmek. Kadınlara cenaze yıkama ve defin işlemlerini öğretmek. Çocukların ve gençlerin
hem eğlenmesini hem ibadetlerini öğrenmesini hem de camiye bağlanmalarını sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Köyde sakinlerinin tamamına yönelik çeşitli faaliyetleri içerisinde barındıran proje kapsamında;
► Cami merkezli icra edilecek her bir faaliyet kürsüden cemaate tanıtıldı.
► Cami bünyesinde çocuklar ve gençlerden oluşan tiyatro grubu, ilahi grubu, şiir grubu oluşturuldu.
► Oluşturulan gruplar ile camide 3 hafta süreli provalar yapıldı.
► Dinî gün ve gecelerde oluşturulan gruplar tarafından tiyatro gösterileri, şiir ve ilahi dinletileri gerçekleştirildi.
► İcra edilen etkinliklere Kaymakam, İlçe Müftüsü ve din görevlileri davet edildi.
► Halkın desteği sağlanarak cami, müştemilatı ve lojmanının bakım onarım ve tadilat işlemleri ve bahçe düzenlemesi gerçekleştirildi.
► Ulusal bir gazeteye ilan verilerek kitap bağışı kampanyası düzenlendi. Bu sayede 3.000 kitaptan oluşan bir kütüphane oluşturuldu.
► Öğrencilerin camide ev ödevlerini ve araştırma yapabilmelerini sağlamak amacıyla sponsor bulunarak camiye bilgisayar alındı ve güvenli internet hizmeti sağlandı.
► İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapılarak cami bünyesinde kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı.
► Cenaze yıkama işlemleri için gerekli olan malzemeler kursta kullanılmak üzere temin edildi. Kursiyerlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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► Proje hakkında, İlçe Halk Eğitim Müdürü’ne detaylı bilgiler aktarılarak projenin civar köylerde de uygulanması sağlandı. İki kursun katılımcıları buluşturuldu.
► Ramazan ayı münasebetiyle köy halkına yönelik cami bahçesinde iftar programları düzenlendi. Geleneksel hâle gelen uygulama, 15 yıl sürdürüldü ve istisnasız bütün iftarların camide yapılması sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Caminin faydalı ve farklı amaçlar içinde kullanılabileceği ispatlandı. Çocukların ve gençlerin bu etkinlikler
vasıtası ile camiye devamlı gelmeleri sağlandı. 15 kadının cenaze defin işlemlerini detaylı ve uygulamalı
olarak öğrenmesi sağlandı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İlçe Müftülüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Hayırseverler ve Köy Halkı

PROJE GÖRSELLERİ

25

CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

MAHALLE VE AİLE İMAMLIĞI
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Hamdi BAYRAMOĞLU
İLİ İLÇESİ

Ankara/Keçiören

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Süleyman Çelebi Camii

E-MAİL

hamdbayramoglu@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Ankara/Keçiören İlçe Müftülüğü Süleyman Çelebi Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Keçiören İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Keçiören Belediyesi

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2002 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Mahalle Halkı

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Din görevlilerinin halkı din konusunda aydınlatma görevini sadece camide değil cami dışında da icra edebilmesine vesile olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Mahallenin nabzını tutarak dinî ve manevi hayatına öncülük etmek üzere başlatılan proje kapsamında;
► Mahalle halkına yönelik Peygamber Efendimizi (s.a.s.) ve O’nun eşsiz örnekliğini anlatmak amacıyla
“Mevlid-i Nebi” programları düzenlendi.
► Şehitler Haftası münasebetiyle cami bünyesinde şehitler için hatim okuma programları düzenlendi,
dualar edildi. Milli ve manevi duyguları diri tutmak amacıyla şiir dinletisi etkinlikleri, yarışmalar ve
konferanslar düzenlendi.
► Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle geçmişten bu güne Süleyman Çelebi Camii’nde
görev yapmış imam-hatip ve müezzin kayyımlar ile caminin yapılmasında ve yaşatılmasında emeği
geçenlere yönelik hatim okuma programları düzenlendi.
► Ramazan ayı münasebetiyle tüm halka yönelik geniş katılımlı iftar ve sahur programları düzenlendi.
► Kurban bayramında mahalle halkından kurban kesen ve kesmeyen aileler tespit edildi. Kurban kesenler tarafından kesemeyenlere dağıtılmak üzere camiye ulaştırılan etler derin dondurucu dolaplarda toplanarak cemaatten gönüllülerin yardımıyla dağıtıldı.
► Dinî bayramlar münasebetiyle mahalle muhtarı, kardeş okul, cami derneği ve hayırsever vatandaşların desteğiyle daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve çocuklara kıyafet, kırtasiye ve burs yardımları yapıldı.
► Mahallede bulunan çocuk evlerine, Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğünün koordinesi; mahalle halkının, cami cemaatinin ve cami derneğinin katkılarıyla maddi ve manevi destek sağlandı.
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► Din görevlisi ve eşi tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi. Aynı zamanda çocuk evlerindeki çocuklara yönelik Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi dersleri verildi.
► Hayırsever vatandaşların desteğiyle hafta sonları sabah namazından sonra cami bünyesinde cemaate yönelik kahvaltı programları tertip edildi. Çeşitli ikramlarda bulunuldu.
► Cemaatten oluşan gönüllü bir heyet ile mahalle esnafı, komşular ve hastalar ziyaret edildi.
► Keçiören İlçe Müftülüğünün koordinesiyle görevlendirilen kadın vaiz tarafından cami bünyesinde
kadınlara yönelik haftalık vaaz programları ve konferanslar düzenlendi.
► Cami bünyesinde gençlere yönelik haftalık sohbet programları düzenlendi. Çeşitli ikramlarda bulunuldu.
► Cami bünyesinde bir kütüphane oluşturuldu.
► Mahallede sünnet olan çocuklar ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.
► Askere giden gençlerin asker uğurlamalarına iştirak edildi, dualarla uğurlanmaları sağlandı.
► Çeşitli nedenlerle ülkemize sığınan ve mahallemizde yaşayan sığınmacılara, cami cemaati ve mahalle halkının desteğiyle ev eşyası, kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu.
► Cami deposunun kağıt depolamaya müsait olması sebebiyle atık kağıtlar toplandı ve geri dönüşüme
kazandırıldı. Bu sayede hem cami ekonomisine hem de geri dönüşüme destek olundu.
PROJE SONUÇLARI
Cami-çocuk, cami-gençlik, cami-aile buluşmaları kapsamında etkinliğe katılan hedef kitlenin -Allah ve yapılan etkinlikler sayesinde- mahalledeki gençlerin, çocukların, kadınların, erkeklerin, esnafın, kısaca tüm
mahallenin din görevlisini “aile imamı” olarak görmeleri sağlanmış, bu sayede din görevlisinin etkinliği
artmıştır..
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Derneği ve Hayırseverler - 25.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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MANEVİ VE SOSYAL HAYATIMIZIN DİNAMİKLERİNİ HAREKETE GEÇİREN CAMİLER
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Senadin BASMACI
İLİ İLÇESİ

Hakkari/Yüksekova

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Ova Camii

E-MAİL

senadin610@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Hakkari/Yüksekova İlçe Müftülüğü Ova Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Yüksekova İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe
Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Ova Camii Eğitim Kültür ve
Yardımlaşma Derneği ve Yüksekova İzcilik Gençlik ve Spor
Kulübü Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 17/06/2001 - Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar ve Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Hizmet bölgesinde yaşanan bir takım problemlerin, çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini en aza indirmek; onları cami ortamına çekmek, cami merkezli bir hayata öncülük etmek, onları medeniyetimizin değerleri ile buluşturmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
İnançlı, bilgili, sağlıklı, samimi ve becerikli gençler yetiştirmenin önemi göz önünde bulundurularak toplumun geleceğinin sağlam temeller üzerinde inşasına yardımcı olmak için çocuklar ve gençler merkeze
alınarak yürütülen proje çerçevesinde;
► İlçenin Güngör ve Cumhuriyet mahallelerinde ikamet eden çocuklara ve gençlere güzel bir ortam
hazırlamak için cami ve Kur’an kursu bünyesinde; Kur’an-ı Kerim, dinî bilgiler ve siyer-i nebi dersleri
düzenlendi.
► Cami bünyesindeki kütüphane, etüt ve okuma salonları açılarak öğrencilerin okul derslerine ve üniversiteye hazırlanmalarına zemin hazırlandı.
► Öğrencilere imamlık ve müezzinlik konusunda mesleki uygulama dersleri verildi. Bu sayede mesleki
yeterliklerine katkı sağlandı. Özgüveni artan, geleceğimiz adına umut vadeden gençler yetiştirilmeye
gayret gösterildi.
► Camide sosyal etkinlikler yapılarak öğrenciler ve gençler kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaya çalışıldı. Onların sosyal hayattaki ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri nezih ve güzel mekânlar olduğunu
fark etmeleri sağlandı.
► Camide öğrenci aileleri buluşturularak çocukların Kur’an okuma ve temel dinî bilgiler konusunda
kazandıkları becerilerini görmeleri sağlandı.
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► Cami bünyesindeki kütüphanede öğrencilere düzenli bir şekilde kitap okutularak hem dinî bilgilerini
artırmaya hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik adımlar atıldı.
► Cami ile buluşan çocukların, gençlerin ve ailelerin gönül dünyalarında hoş ve kalıcı hatıralar bırakmaya ve onların cami cemaatine devamlılığını sağlamaya yönelik adımlar atıldı.
► Çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. (Satranç,
resim, kabristan ziyareti, piknik, gezi, futbol, basketbol vb.)
► Çocuklar ve gençlerle birlikte bölge halkına yönelik ev ziyaretleri gerçekleştirildi.
► 2016 yılında hedef alınan ve ağır hasar alan caminin yeniden inşa edilmesi için “Ova Camii Eğitim
Kültür ve Yardımlaşma Derneği” kuruldu.
► Sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek adına “Yüksekova İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği” kuruldu.
► Caminin yıkılışından sonra var olan faaliyetleri sürdürmek ve oluşturulan ortamı devam ettirmek
için, dernek çatısı altında ‘’Ova Camii İnşaatı İrtibat Bürosu’’ açıldı. Bu sayede hem caminin yeniden
inşa sürecini takip etme fırsatı elde edildi hem de gençlerle olan münasebet ve faaliyetler devam
ettirildi.
► Öğrenci ve gençleri, yazar ve eğitim uzmanlarıyla buluşturacak özel programlar tertip edildi.
► Kurum amirleri ziyaret edilerek onlara cami ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
► Sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde öğrencilere yönelik piknik ve gezi organizasyonları yapıldı. Bölgenin tarihî yerleri ziyaret edildi.
PROJE SONUÇLARI
Yapılan çalışmalarla projenin nihai amacı olan “toplumun muharrik gücünü oluşturan gençlerin başta
millî ve manevi duygularını güçlendirerek onları dinine, vatanına ve topluma hayırlı bireyler olarak yetiştirme” hedefine ulaşmak için gayret gösterilmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Müftülük, Belediyeler, Dernekler, Esnaf ve Hayırsever Vatandaşlar - 20.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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YALNIZCA CAMİNİN DEĞİL MAHALLENİN DİN GÖREVLİSİ OLABİLMEK
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Cemil ÇİÇEK
İLİ İLÇESİ

Burdur/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Kameriye Camii

E-MAİL

cicek.cemil@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Burdur İl Müftülüğü Burkent Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

-

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2011 - Bitiş: 31/12/2013

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Tüm Mahalle Halkı

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
İmam, hatip olarak görev yapılan köy ve mahallelerde, sadece caminin görevlisi olmak değil camiye gelsin
ya da gelmesin tüm köyün, tüm mahallenin din görevlisi olarak herkesi kucaklamak ve herkese ulaşabilmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Camiden mahalleye açılan bir hizmet perspektifiyle insanlarla cami dışında da bir ve beraber olmak için
hayata geçirilen proje çerçevesinde;
► Öncelikle aynı yerleşim biriminde birlikte görev yapılan imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri ile sıkı bir bağ kurularak tam bir ekip ruhuyla hareket edildi.
► Mahallede bulunan resmî kurumlar düzenli olarak ziyaret edildi. Öğretmenler Günü, Hemşireler
Günü, Tıp Bayramı vb. özel gün ve kutlamalarına katılım sağlanıp hediyeler takdim edilerek tebrik
edildi.
► Mahallede bulunan esnaf ziyaret edilerek kendilerine Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerim meali ve ilmihâl
gibi hediyeler takdim edildi.
► Mahallede vuku bulan cenazeler sebebiyle tertip edilen cenaze merasimi ve taziyelere tanıdık tanımadık ayrımı yapılmaksızın iştirak edildi. Cenaze sahiplerine başsağlığı dilenerek, Kur’an-ı Kerim
tilavet edilip dua yapıldı.
► Mahallede gerçekleşen düğün, mevlit ve nikah gibi merasimlere katılım sağlandı.
► Mahallede bulunan okulda Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle okul idaresi ve öğretmenlerle ortak
programlar icra edilerek öğrencilere hediyeler takdim edildi.
► Aşura günü, Mevlit, Miraç, Regaip, Berat ve Kadir Gecesi gibi dinî gün ve gecelerde, camide programlar
icra edilerek cemaate farklı ikramlarda bulunuldu.
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► Camide yetişkinlere yönelik Kur’an kursu açılarak Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyenlere hizmet
sunuldu.
► Cami cemaatine yönelik zaman zaman kahvaltı programları tertip edildi.
► Camide her yıl düzenli olarak açılan yaz Kur’an kursunda öğrencilerle eğitimin yanında farklı geziler
ve sosyal faaliyetler gerçekleştirildi.
PROJE SONUÇLARI
Cemaatle iç içe olunarak yürütülen faaliyetler sayesinde mahallede birlik ve beraberlik duyguları güçlenmiş, din görevlilerine duyulan saygı ve sevgi artmış, yöredeki camilerin cemaat sayısında hissedilir derecede artış gözlenmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
-

PROJE GÖRSELLERİ
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YAŞAYAN CAMİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Levent UÇKAN
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Kadıköy

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Hasanpaşa Camii

E-MAİL

levenduckan@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Kadıköy İlçe Müftülüğü Hasanpaşa Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Kadıköy İlçe Müftülüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 2008 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler, Yetişkinler, Aileler, Kadınlar, Erkekler ve
Cemaat.

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Camileri tekrar hayatın merkezine yerleştirmek, mihrabı ve minberi layıkıyla ihya etmek. Mihrap, minber
ve kürsüden hakkı ve hakikati anlatmak, insanları hayra çağırmak ve kötülüklere engel olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Kadıköy Hasanpaşa Camii’nde uygulamaya konulan “Yaşayan Cami” projesi kapsamında öncelikle cami ve
fonksiyonlarını algılamada muhatapların zihninde yaşanan daralmayı ortadan kaldırmak için şu hazırlayıcı faaliyetler yapıldı:
Hazırlayıcı Faaliyetler:
► Cuma vaazlarında, “Yaşayan Cami” konusu işlendi (6 kez cuma vaazında 30 dakikalık sunum yapıldı). “Cami nasıl bir kurumdur? Camiden hangi hizmetleri alabilirsiniz? Fiziki imkânlarıyla nefes alan
bir camide hangi yan hizmetler mümkündür?” vb. sorular eşliğinde bir sunum yapıldı. Bu sunumda sadece “Cami tarihte şu hizmetleri yapardı.” vb. bir bilgilendirmeyle yetinilmedi; “Hayalimizdeki
Cami” başlığında bir vizyon anlatımı yapıldı.
► Doğum, vefat, kandil, Ramazan, Mevlid-i Nebi, adak, haftalık cami kahvaltıları, yöre dernekleri ikramları vb. pek çok farklı ikramlarla gerek cami cemaati gerekse genel halka yönelik bir coşku oluşturuldu.
► Yardım vb. kampanyalarda daha modern yöntemler kullanılarak cemaate, cami organizasyonlarının
gerçek çapı gösterilerek ufuk verildi (500 kişilik bir cemaat kapasitesi bulunan bir cami olarak, Pakistan yardımlarında 61.000, Somali yardımlarında 58.000 liralık organizasyonlarla cami bazında
ülke rekoru kırıldı.).
► Özellikle kadın programlarında, orijinal cami süslemeleriyle cami dışı halkın ilgisi çekildi. Tanışma
çay ve ikramlar eşliğinde yapılan “Kadın Günleri” programlarında, cami kültürüyle tanışmamış kadınlara ulaşıldı. Kur’an öğretimi faaliyetleri yanında, aile okulu seminerleri, kültürel geziler, piknikler,
ikramlar vb. ile kadın cemaate yönelik faaliyetler yapıldı.
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Bu hazırlayıcı faaliyetler sonrasında, düzenli-yapılandırıcı etkinliklere geçildi. Bunlardan bir kısmı, paket
programlar şeklinde iken bir kısmı genel ibadet coşkusu içinde ve sürekli faaliyetler olarak tasarlandı.
Düzenli Faaliyetler:
► Vakit Namazları Dışında Camide Büro Faaliyetleri: Camide her gün, namaz vakitleri dışında, cemaatin sorularını cevaplamak, görüşmek ve iletişim amaçlı asgari iki saatlik bir cami mesaisi yapıldı. Bunun bir saatlik kısmı akşam-yatsı namazları arasında, diğer bir saatlik kısmı ise öğle namazını
müteakip gerçekleştirildi.
► Cami Dışı Ziyaretler: Sabah namazları sonrası haftada asgari üç gün küçük cemaat gruplarıyla iş
yerleri, yöre dernekleri, pastaneler vb. mekânlarda kahvaltılar yapıldı. Cuma namazı sonrası, cemaatten 5-6 kişilik gruplarla hasta ve yaşlılara yönelik ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Haftada iki gün,
gündüz saatlerinde iki saatlik bir zaman diliminde işyeri ziyaretleri gerçekleştirildi.
► Cami Seminerleri: Kadın ve erkek cemaate yönelik seminer programları organize edildi. Bu kapsamda Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Prof. Dr. Ali Murat Daryal’ın seminer
vermeleri sağlandı.
► Kur’an Öğrenmeyen Komşumuz Kalmasın: “Sizin İstediğiniz Her Saatte Kur’an-ı Kerim Öğretiyoruz.” sloganıyla her fırsatta vatandaşlara, “Aile fertleri olarak sizler küçük bir gayretle Kur’an öğrenebilir; geçmişleriniz için Yasin ve hatim okuyabilirsiniz.” telkinlerinde bulunularak halk Kur’an öğrenmeye teşvik edildi.
► Çalışanlara Kur’an Öğretimi: Çalışan sayısı 10 ve yukarı olan işletmelerde, personele yönelik Kur’an
öğretimi dersleri planlandı. Bir yazılım şirketi, 12 kişilik personele 10 derslik bir paket programı pilot
uygulama olarak gerçekleştirdi. Ayrıca bir kurumun personeline bu program altı günde uygulandı.
► Mukabeleler: “Okuyan Bir Ağız Yaratıldıysa Dinleyen Bir Kulak Mutlaka Vardır.” sloganıyla camide yıl
boyu sabah ve ikindi mukabeleleri okundu.
► Haftalık Cemaat Hatimleri: Cemaatten yaklaşık 200 kişi tarafından, her hafta 10 hatim okundu ve
Cuma akşamları duası yapıldı.
► Ezber Tekrarı ve Yeni Ezberler: Bireylere yıllık ezber gelişim hedefleri verilerek; Fil, Duha, Buruç,
Amme cüzü, Yasin, Tebareke, Fetih, Rahman ve Kur’an-ı Kerim’den seçme ayetler ezberlemeleri sağlandı.
► Ramazan’da Teheccüd ve Sahur Coşkusu: Ramazan ayının son on gününde hatimle teheccüd namazları kılındı. Her akşam 70 kadın, 80 erkek katılım ortalamasıyla 150 kişi, gece 02:30’da camide
ağırlandı. Teheccüd namazı bitiminde cami bahçesinde sahur ikramında bulunuldu. Kadir Gecesi’nde caminin hacmi yetmedi. Cami bahçesi ve yola taşan yaklaşık 600 kişilik bir cemaatle bu organizasyon yapıldı.
► Cami Dersleri: Cami bünyesinde akait, ilmihâl içerikli 20 haftalık paket programlar, seminer formatında 30 kişi ile uygulandı.
► Günlük Tefsir Çalışması: Her gün öğle namazını müteakip mushaf sırasına göre 15 dakikayı aşmayan tefsir dersleri yapıldı.
► Cuma Vaazları: Cuma günleri salâ ile başlayan cuma sohbetlerinde genellikle 3-4 hafta devam eden
ve birbirlerini tamamlayan konular işlendi.
► Kadınlara Yönelik Çalışmalar: Kadınlara yönelik Ramazan vaazları ve kadın mukabelelerinde hazırlayıcı sohbetler yapıldı. Kadınların camiyi Ramazan ayı haricinde ve Kur’an öğrenme faaliyetleri
dışında da bir ibadethane olarak kullanmaları ve sahiplenmeleri teşvik edildi. Cami dersleri olarak
Kur’an öğretimi dışında akaid ve ilmihâl dersleri yapıldı.
► Kadınlara Özel Programlar: Aylık seminerler ve tanışma çaylarıyla düzenli katılamayan kitleye
hizmet verildi.
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► Gezi Programları: Kültürel geziler ve pikniklerle katılımcıların birlikteliği perçinlendi.
► Cami İkramları: Doğum, sünnet, kandil, aşure, velime, cenaze vb. sosyal birlikteliği perçinleyici etkinliklerle sık aralıklarla toplu yemekler organize edildi.
► Yöre Günleri: Karadeniz Yemekleri Günü, Arnavut/Makedon Yemekleri Günü vb. günler
düzenlendi.
► Cami Kahvaltıları: İki yılı aşkın bir süredir, cumartesi günleri sabah namazı sonrası “Cami Kahvaltıları” düzenli olarak yapıldı.
► Kandil Helvası: Dinî gün ve gecelerde cami cemaati ve halka yönelik yaklaşık 700 kişiye helva ikramı yapıldı.
► İftar ve Sahur Organizeleri: Cami bahçesi kullanılarak ayrı günlerde erkek, kadın ve 15 yaş altı
çocuklara yönelik genel mahalle iftarları organize edildi. Erkeklerde 300, kadınlarda 200, erkek ve
kız çocuklarda ise 100 kişilik iftarlar düzenlendi. Özellikle çocuk iftarlarında büfe menüsü ilgi çekici
hâle getirildi.
► Haydi Gençler Camiye: Gençlerin camiyle ve ibadetle buluşmaları amacıyla, onları camide beklemek yerine onların toplu bulundukları tabii alanlarda ön tebliğ ve irşat faaliyetlerine önem verildi. Sadece 18-30 yaş gençlerin katıldığı ve haftalık periyotla 3 sunumlu bir cami tanışma programı
organize edildi. Yatsı namazı sonrası ikramlı organize edilen bu program, stand-up formatında, bir
sunucu eşliğinde yapıldı ve 80 gencin iştirakiyle gerçekleştirildi.
► Aile Dersleri: Ailelerin birlikte katılacakları haftalık bir dinî faaliyetin oluşturulması amacıyla 2012
Kasım-Aralık ve 2013 yılı Ocak ayında 10 haftalık “Aile Dersleri” programı icra edildi. 50 erkek, 30
kadın ortalamasıyla devam eden “Peygamberler Tarihi” dersi, yatsı namazından bir buçuk saat sonra
başlatıldı. Bu kapsamda Aile ve Dini Rehberlik Bürosu katkılarıyla “Aile Okulu” seminerleri düzenlendi.
► Gençlik Organizeleri: Yeni evlilere yönelik, 10 haftalık aile danışmanlığı dersi verildi. Evlilik öncesi
eş tercihi ve dikkat edilmesi gereken hususlar, öncelikli danışma konuları olarak belirlendi. Ortak
mesai bulunmasında zorlanılan 2011 yılı kış programında, cuma geceleri 23.00-03.00 saatlerinde,
gece dersleri icra olundu. 2013 kış derslerinde, 18-30 yaş gençlerden 30 kişinin katılımı sağlandı.
► Yaz Kursları: Haftalık düzenli gezi günleri, günlük çay yanı ikramları, başlangıç ve bitiş programlarında da Nasreddin Hoca vb. tiyatro ekipleri camide ağırlanarak çocukların bu eğitime katılımı teşvik
edildi.
► Yardım Kampanyaları: Cemaat, özellikle ulusal kampanyalarda el broşürü vb. ile bilgilendirildi,
kampanyanın ayrıntıları ön sohbetlere taşındı, muhtar vb. eşraftan oluşturulan yardım kabul odası
aracılığıyla büyük bağış sahiplerinin yardımları sağlandı.
► Temizlik ve Cami İhtiyaçları Gibi Konularda Cemaatin İstihdamı: Cami temizliği başta olmak
üzere her alanda cemaatin fiilî katkıları alındı. Bu uygulama aynı zamanda bir eğitim tekniği olarak
kullanıldı. Günlük yaklaşık iki saatlik bu hizmet, nöbet listelerine uyularak, cemaatten 10 kişi tarafından yerine getirildi.
► Cami Gezileri: Öğrenmenin en etkili ve kısa yollarından biri olarak geziler organize edildi. Bu gezilerden önce, hazırlayıcı sohbetler yapılarak gündem oluşturuldu. Ayrıca maliyet, sponsorlar ve ev
ürünü katkılarla sübvanse edilerek bu gezilere iktisaden zayıf cemaatimizin de katılması sağlandı
(Örneğin, bir günlük Edirne Gezisi, sahur yemeği vb. dahil 20 TL’ye organize edildi). İl içi ve dışı,
gençler için yakın sahillerin kullanıldığı kısa süreli deniz gezileri yapıldı. (Edirne Gezisi 60 kişiyle,
Çanakkale Gezisi 130 kişiyle, Yuşa tepesi gezisi 150 kişiyle yapıldı. Ayrıca Panorama, Eyüp, Konya,
Söğüt, Makedonya gezileri düzenlendi.)
► Mevlid-i Nebi Etkinlikleri: 14.000 m2 bir alan, İlçe Müftülüğünce kiralandı. Burada 10 gün süresince 09:00-21:00 saatleri arasında binlerce insana hizmet sunulan bir alan çalışması gerçekleştiril34
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di. Alanda, günlük 10.000 bardak çay ikramı yapıldı. Yaklaşık 50.000 ziyaretçiye kitap, fidan, çocuk
eğlence alanları, imza günleri, söyleşiler, koro icraları, yaz sineması icraları vb. ile Kadıköy halkına
unutamayacakları bir dinî coşku yaşatılmaya çalışıldı.
► Hz. Muhammed (s.a.s.) İçin Doğum Saatinde Program: Camide başlatılan teheccüd namazı,
Kadıköy Müftülüğü’nce Söğütlü Çeşme Camii’ne taşındı. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğum saati olarak tespit edilen 04:00- 06:00 saatleri arasında, özel bir program düzenlendi. Geceyi ihya için gelen 5.000’i aşkın cemaat, camiye sığmayıp avluyu da doldurdu. Minareden saat 04:00’te farklı makamlarda okunan sala ile başlayan programda, teheccüd namazı kılındı. Seçkin hafızlar tarafından
Kur’an-ı Kerim tilavet edilerek mevlit okundu, ardından sabah namazına geçildi. Program, dua ile
sona erdirildi. Programın sonunda cemaate ballı süt, çay, poğaça ve gül dağıtıldı.
PROJE SONUÇLARI
Mihrabı, minberi, ezanı ve minaresi ile caminin yeniden ortak sevgi odağı hâline gelmesine vesile olunmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler ve Esnaf

PROJE GÖRSELLERİ
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YAZILI VE SÖZLÜ İRŞAT PROJESİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI İsmail YILDIZ
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Kadıköy

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Ahmet Süt Camii

E-MAİL

mahmudiyecami@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Gaziantep/Şehitkamil İlçe Müftülüğü Mahmudiye Camii,
İstanbul/Kadıköy İlçe Müftülüğü Ahmet Süt Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Çeşitli Vakıf ve Dernekler

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2001- Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Cami Cemaati, Cami Dışı Ders Grupları

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Cami içi irşat faaliyetlerinin verimli şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesine, cami dışı sohbet grupları oluşturulmak suretiyle irşat faaliyetlerinin cami dışına da taşınmasına ve yaygın hâle getirilmesine katkıda
bulunmak. Cemaate katılan ve çeşitli sebeplerle camiye gelemeyen vatandaşlara, dağıtılan kitapçıklar yardımıyla bilgi aktarımında bulunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Proje; namazdan önce veya sonra yapılan günlük kısa süreli tefsir, hadis ve ilmihâl dersleri ile haftada bir
gün düzenlenen uzun süreli cami içi sohbetleri ve cami dışı etkinlikleri içermektedir.
Sözlü İrşat Projesi:
► Camide ve ihtiyaç duyulan mekânlarda çeşitli dinî ve ahlaki konuların ele alındığı dersler düzenlendi.
► Cemaatin iş ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak günlük yapılan derslerin kısa olmasına dikkat edildi.
► Az, öz ve anlaşılır bilgiler verilmek suretiyle ders süresinin en verimli şekilde kullanılması sağlandı,
etkili mesajlar verildi.
► Ayet veya hadisleri nasıl anlamamız gerektiği, hangi dersleri almamız gerektiği ve hayata nasıl yansıtılabileceği örnekler verilerek açıklandı.
► Cami sohbetlerine kadınların katılması sağlandı.
► Cami dışı ders ve sohbet etkinlikleri evlerde, vakıf ve dernek gibi farklı alanlarda yürütüldü.
► Haftada bir gün çeşitli esnaf, memur ve çalışanların katılımı ile İslam iktisadı ve ticaret dersleri yapıldı.
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► Cemaat vasıtası ile çevre halkına ulaşılarak sohbet grupları oluşturuldu (Marangozlar, öğretmenler
veya eczacılar grubu gibi). Gruptakilerle görüşülerek ders içerikleri, yer, gün ve saati tespit edildi.
► Mobilya ve marangozlar grubu ile her hafta bir evde toplanılarak din ve ahlak sohbetleri gerçekleştirildi.
► Birbirleriyle kan bağı olan vatandaşlara yönelik sıla-i rahim ve dinî sohbet toplantıları gerçekleştirildi.
► Tüm halka yönelik her ayın ilk cuma akşamı dernek odasında çeşitli ders ve sohbetler gerçekleştirildi.
► Cami görevlilerine yönelik haftada bir gün tefsir dersleri düzenlendi.
► Sohbet konuları mümkün olduğunca katılımcıların bilmediği ama bilmeye ihtiyaç duyduğu konulardan seçildi. Güncel örnekler verilerek anlatım etkili ve çekici hâle getirildi.
► Konu seçiminde grubun kültür seviyesi, mesleki ve sosyal konumu dikkate alındı. Her sohbette bir
konu detaylı biçimde işlendi.
► Ders sonrası karşılıklı diyaloglar yapılarak dersin daha iyi anlaşılması sağlandı. Soru-cevap için zaman ayrıldı.
► Konuyla ilgili notlar çıkartılarak katılımcılara dağıtıldı. Bu sayede konunun kalıcı olması sağlandı.
Yazılı İrşat Projesi:
► Halkın öğrenmeye öncelikle ihtiyaç duyduğu konular belirlendi. Konu ile ilgili araştırma yapıldı ve
gerekli bilgiler toplandı.
► Seçilen bilgiler konularına göre farklı başlıklar altında toplandı, düzenlendi ve kitapçık olarak basıldı.
► Kitapçıklarda halkın anlayabileceği bir dil kullanıldı. Sayfa sayısının az olmasına dikkat edildi. Kitapçıklarda yer alan bilgilerin sahih kaynaklardan derlenmesine özen gösterildi.
► Basılan kitapçıkların cami içinde tanıtımı yapıldı ve isteyen herkese ücretsiz dağıtıldı. Daha sonra
mahalle, ilçe ve il genelindeki vatandaşlara ulaştırıldı. İl dışından kitapçık talep edenlere kargo ile
gönderildi.
► Hazırlanan kitapçıklar, tanıtım ve dağıtım amacıyla caminin uygun bir köşesinde sürekli bulunduruldu. Vatandaşların istediği kitapçığı temin etmesi sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Kitapçıklar sayesinde vatandaşlara dinî bilgiyi alma ve başkalarına ulaştırma imkânı sağlandı. Kitapçıklar,
farklı illere ve ülkelere ulaştırıldı. Yaklaşık 300.000 adet kitapçığın basım ve dağıtımı yapıldı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
► Cami Cemaati ve Hayırseverler

PROJE GÖRSELLERİ
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2. BÖLÜM

CAMİ HİZMETLERİNE YÖNELİK
PROJELER

CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

AİLECE KUR’AN OKUYORUZ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI İlyas ŞAHAN
İLİ İLÇESİ

Kocaeli/Darıca

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Erenler Camii

E-MAİL

ilyassahan25@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Kocaeli/Darıca İlçe Müftülüğü Erenler Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Darıca İlçe Müftülüğü, Cami Derneği ve Cemaati

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 28/02/2019 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Gençler, Kadınlar, Orta ve İleri Yaş Cami Cemaati

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Her yaştaki cemaatimize cinsiyet farkı gözetmeksizin bir disiplin ve plan dâhilinde Kur’an okutmak;
Kur’an’ın anlaşılması, yaşanılması ve yaşatılmasını teşvik etmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Hatm-i şerif cüzlerinin dağıtılarak okunduğu hatim sisteminde dağıtılan cüzlerin bir kısmının geri gelmeyip kaybolduğu, okunup okunmadığı hususunda takip sorunu yaşandığı müşahede edildiğinden yeni bir
sistemle daha geniş kitleye ulaştırmak için bu proje geliştirilmiştir. Proje çerçevesinde;
► Öncelikle cemaat içerisinden farklı gruplar oluşturularak her grup için hatim okuyacak 30 kişi belirlendi.
► Bilgisayarda Excel programında bir çizelge oluşturuldu. Her grup için toplam 30 kişiden oluşan çizelgenin satırlarına isimleri, sütunlarına haftaları yerleştirildi. Çizelgede hafta başlangıç ve bitiş tarihleri cuma akşamı olarak belirlendi. Çizelgenin alt kısmına hatim programıyla alakalı bilinmesi gereken
açıklamalar yazıldı.
► Hazırlanan liste bir reklamcı yardımıyla özel ve renkli bir tasarıma kavuşturuldu. Tasarlanan çizelge,
A3 ebatında bastırılıp çerçeveletilerek caminin girişinde cemaatin görebileceği bir yere asıldı. Bu
genel liste, hatırda kalması ve takip edilebilmesi için özelde herkesin ismine göre düzenlenip sosyal
medya aracılığıyla ilgililere gönderildi.
► Her bir katılımcının, her hafta bir cüz okuyarak sırayla bütün cüzleri okuduğu ve aynı zamanda kendi
hatmini de tamamlamış olduğu plan çerçevesinde, her 30 haftada bir döngü tekrarlandı.
► Her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece (cuma akşamı) hatim duası yapıldı.
► Cami görevlisi tarafından her gün cemaatin huzurunda 3 veya 4 sayfa Kur’an meali okunarak 30
haftada meal hatmi de yapıldı. Meal okumaları ile ilgili planlama “Cami Dersleri Programı”ndan ilan
edildi.
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KU R’A N

OKUYORUZ

► Çizelgede herkes için bir renkli hafta oluşturuldu. Renkli haftaların tekabül ettiği isimler, kendi haftalarında maddi imkânları dâhilinde cemaate ikramda bulundu.
► Herhangi bir nedenle listeden çıkmak isteyen veya cüzünü okuyamayacak olanlar önceden tedbir
alarak veya cami görevlisini bilgilendirerek sistemin işleyişinin aksamaması için gerekli özeni gösterdi.
► Plan çerçevesinde her hafta bir cüz okuyan cemaat, Kur’an’ı kesin bir inançla, abdestli olarak, istiaze
ve besmele çekerek, önyargılardan uzaklaşarak, en verimli vakitte, ağır ağır, düşünerek ve hayata
tatbik etmek amacıyla okumaya teşvik edildi.
PROJE SONUÇLARI
Proje ile camide her hafta 3 adet hatim okunmaktadır. Proje uygulaması genç, kadın, orta ve ileri yaş cemaat tarafından takdirle karşılanmış, Kur’an’la olan bağlarına bir disiplin ve istikrar getirdiği beyan edilmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Derneği, Hayırseverler - 200,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CAMİDE BULUŞALIM ARKADAŞ OLALIM
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Hasan KOÇ
İLİ İLÇESİ

Denizli/Merkezefendi

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Bereketler Hacı Hamdi Aytekin Camii

E-MAİL

hasan_koc64@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Denizli/Merkezefendi İlçe Müftülüğü Hacı Hamdi Aytekin
Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,
Merkezefendi İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/03/2016 - Bitiş: 31/10/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Farklı etkinliklerle camileri daha işlevsel hâle getirip çocuklar ve toplum nezdinde yeni bir cami tasavvuru
oluşturmak, çocuklar arasında cami arkadaşlığının oluşmasına katkı sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
“Camide Buluşalım Arkadaş Olalım” projesi cami bünyesinde yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerin ayda
bir kez, farklı camilerden gelen çocuklara sunulması temeline dayanır. Bu kapsamda;
► Cami bünyesinde farklı gün ve geceler için önceden hazırlanmış olan palyaço, piyes vb. etkinlikler ve
içinde ilahi grubunun bulunduğu bir paket program hazırlandı.
► Çocukların cami içinde oynayabilecekleri; tekbir, kıyam, tespih kapmaca, balonlarla tesbihat gibi
dinî içerikli eğitici ve öğretici oyunlar tespit edildi. Böylece toplamda bir saatlik bir paket program
hazırlanmış oldu.
► Proje, cami kürsüsünden cemaate tanıtıldı. Projenin amacı, hedefi ve önemi anlatıldı. Cemaatin misafir öğrencilere karşı sorumlulukları hatırlatıldı.
► Vatandaşlardan ve cemaatten gönüllüler ile proje ekibi oluşturuldu.
► Her ay iki cami olmak üzere katılımcı camiler belirlendi ve müftülük koordinesinde camilerin görevlileriyle konunun istişaresi yapıldı.
► Cami çocuk şenliğine misafir olarak gelecek öğrencilerin velilerinin de şenliğe katılması sağlandı.
► Projeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evleri dâhil edildi. Her ay belirli
sayıda çocuğun etkinliğe katılması sağlandı.
► Cami çevresinde bulunan okullar ziyaret edildi ve ayda bir yapılan cami çocuk etkinliği hakkında
okul yönetimine bilgi verildi. Etkinliğin okul idaresi tarafından öğrencilere duyurulması sağlandı.
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► Misafir öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve camiyi unutulmaz kılmak için cami içi, dışı ve bahçesi etkinlikler öncesi balon vb. malzemelerle süslendi.
► Etkinliğe katılacak misafir camilerin uygun yerlerine bir hafta öncesinden projenin tanıtımı amacıyla tasarlanan afişler asıldı.
► Proje için hafta sonları tercih edildi ve öğrencilerin cemaatle namaza katılmaları sağlandı.
► Program, görevlendirilen öğrencinin Kur’an tilaveti ve İlçe Müftüsünün açılış konuşmalarıyla başlatıldı.
► Cami içinde tüm öğrencilerle birlikte tekbir ve salavat yürüyüşü icra edildi.
► Çocuk ilahi korosu, bestesi ve güftesi proje ekibine ait olan “Amin” albümünden bazı ilahiler seslendirildi. Tiyatro ekibi tarafından hazırlanan oyun sahnelendi.
► Öğrenciler tarafından hadis-i şerif yazılı pankartlarla, müzik eşliğinde “Barış Treni” adıyla yürüyüş
gerçekleştirildi.
► Misafir öğrencilerle tekbir, kıyam, rükû (dev cüce benzeri) İslam’ın şartlarıyla tespih kapmaca (mendil kapmaca benzeri) ve balonlarla tesbihat yarışı gibi oyunlar oynandı.
► Misafir öğrencilerin aktif katılımını sağlamak amacıyla programda şiir, ilahi vb. seslendirmeleri sağlandı.
► Program sonunda öğrenci ve velilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
► Programa katılan öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından kitap ve dergiler hediye olarak
verildi.
► Projenin diğer camilerde uygulanabilmesi amacıyla on beş gün arayla farklı camiler ziyaret edilerek
proje tanıtıldı.
► Çevredeki okullar da projeye dâhil edildi. Müftülük ve okul idaresinin koordinesinde okula yakın bir
camiye gidilerek öğretmenler nezaretinde, öğrencilerle öğle namazı sonrası paket program icra edildi.
► Kreş çocuklarına yönelik palyaço eşliğinde seviyelerine uygun dinî bilgiler anlatıldı.
PROJE SONUÇLARI
Çocuklar ve velilerin camiyi sosyal ve kültürel açıdan tanımaları sağlandı. İbadet için camiye gelen cemaatle farklı aktiviteler için camide bulunan çocuklar aynı safta buluşturuldu.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati ve Esnaf - 3.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CAMİDE BÜYÜYEN NESİL
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Halil ÇELİK
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Pendik

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Kaynarca Merkez Camii

E-MAİL

halilcelik08@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Pendik İlçe Müftülüğü Kaynarca Merkez Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pendik Belediyesi

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 15/09/2018 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çocukların camiyle bağının sadece yaz Kur’an kursları ile sınırlı kalmayıp bütün bir yıla yayılmasını sağlamak. Camide dinî eğitimin yanında sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilerek çocukların camiye aidiyetlerini güçlendirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çocukların yıl boyu camiyle ünsiyetlerini devam ettirmeleri için hayata geçirilen proje kapsamında;
► Konunun önemi, vaaz ve hutbeler aracılığı ile cemaate duyuruldu.
► Konuyla ilgili afiş ve broşür hazırlanarak civardaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile velilere ulaştırıldı.
► İlçe Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla öğretici görevlendirildi.
► Hafta içi belirlenen üç günde ve hafta sonları, sekizer saatlik ders programları hazırlandı. Hazırlanan
programa en az bir vakit cemaatle namaz eklendi.
► Öğreticilerle haftalık değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Ayrıca iletişimi daha hızlı sağlamak
için sosyal medya grupları oluşturuldu.
► Abdest, namaz, değerler eğitimi vs. konularından biri seçilerek her hafta bir gündem belirlendi ve
konuyla ilgili detaylı program hazırlandı.
► Eğitimlere başlamadan önce veli toplantısı yapıldı.
► Her yıl farklı bir tema belirlenerek sınıflara temaya uygun isimler verildi.
► Her sınıf için sosyal medya grubu kurularak velilerle bilgi akışı sağlandı.
► Öğrencilere yönelik gezi, piknik, halı saha maçları gibi çeşitli sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler
gerçekleştirildi.
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► Eğitimin sonunda kapanış programı düzenlendi. Programda bütün öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Öğrenciler, yaz Kur’an kursu programına davet edildi.
► 2018-2019 döneminde 130 öğrenciye, 2019-2020 döneminde ise 280 öğrenciye eğitim verildi.
PROJE SONUÇLARI
Eğitimler, yıllık ortalama 205 öğrencinin katılımıyla verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yaz
Kur’an kursunda almış oldukları bilgilere yeni bilgiler eklenmiştir. Aynı zamanda camiye olan aidiyetleri
güçlendirilmiş ve cemaatle namaz bilinci oluşturulmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Pendik Camileri Eğitim ve Gençlik Derneği, Veliler, Cami Cemaati ve Hayır Sahipleri - 30.000,00 TL (Yıllık
ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CAMİDE ÇİÇEĞİM VAR
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Nurettin KÜÇÜK
İLİ İLÇESİ

Samsun/19 Mayıs

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Yörükler Mah. Geleriç Camii

E-MAİL

nurettin.kucuk@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Samsun/19 Mayıs İlçe Müftülüğü Yörükler Mahallesi
Geleriç Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Cami Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/04/2016 - Bitiş: 15/06/2016

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

İlkokul Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Sahiplenilen saksılardaki küçük çiçekler sayesinde, günde en az bir kez kendi çiçekleri vesilesiyle Kur’an
okumak üzere çocukların camiye gelmelerini, camiyi sevmelerini ve cami alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çocukların çiçekler vesile kılınarak camiye alıştırılması için uygulanan proje kapsamında;
► Mahallede ikamet eden ve ilkokul seviyesinde çocukları olan aileler yapılacak proje hakkında bilgilendirilip onayları alındıktan sonra, projeye katılabilecek 4 çocuk için küçük saksılara dikili çiçekler
satın alındı.
► Camide gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra çocuklara, camide kendilerini bekleyen bir sürpriz olduğu söylenerek okul çıkışında camiye davet edildi.
► Camide toplanan çocuklara çiçekler gösterildi ve bu çiçeklerin onların olduğu söylenerek, basit bir
kura ile hangi çiçeğin kime ait olduğu belirlenip saksıların üzerine çocukların isimleri yazıldı.
► Çiçekler öğrenciler tarafından sahiplenilince şu açıklama yapıldı: “Bu çiçekler Kur’an ve çocuk sevgisiyle büyüyen cami çiçekleridir.” Bu nedenle her gün en az bir kez camiye gelerek kendilerine bir kağıtta verilecek olan kısa sure ve anlamını, dört gün boyunca kağıda bakarak okuyup kendi çiçeklerine
duyurmaları gerektiği anlatıldı. Her sure için uyarlanan slogan ise “Camide Bir Çiçeğin Var Unutma,
(İhlas) Suresini Oku Çiçeğini Kurutma!” şeklinde belirlendi.
► Çiçeklerin bulunduğu bölmede, ezberlenecek olan sureler ve çocukların isimlerinin olduğu bir liste
hazırlandı. Her gün camiye gelen ve haftanın kısa suresini okuyan çocuklar için bu listeye bir artı
konuldu. Ezbere okuyanlara ise yıldız konularak motivasyon sağlandı.
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► Dört gün boyunca kağıtlara bakılarak okunan kısa sure ve anlamı, beşinci gün ezberlenmiş oldu ve
hep birlikte çiçekler dışarı çıkarılarak sulandı ve tekrar yerlerine bırakıldı. Daha sonra diğer sureye
geçildi ve etkinlik bu şekilde devam etti.
► Öğrenciler, bazı kısa sureleri çok hızlı ezberleyince, haftanın bitmesini beklemeden diğer sureye geçildi.
► Çiçeklere Kur’an okuma etkinliğinin ardından cami içerisinde çeşitli eğitsel oyunlar oynanarak çocukların camiyi sevmeleri ve oyunlar eşliğinde sıkılmadan kısa sureleri kolayca ezberlenmeleri sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Çocuklar, üstlendikleri çiçeklerini büyütme görevi için her gün en az bir kez camiye gelmiş oldu. Kısa zamanda birçok kısa sure ezberleyerek bazı ayet ve hadisleri öğrenebildiler. Ayrıca çocukların bilinçaltında
cami-çiçek-Kur’an ve din görevlisi bir arada yer aldığı için, cami ve din görevlisine karşı olumlu tutum geliştirmelerine de yardımcı olundu.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati - 350,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CAMİYE CEMAAT KAZANDIRMA FAALİYETLERİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Osman DÜZENLİ
İLİ İLÇESİ

Samsun/Vezirköprü

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Yağcı Mahallesi Yenidam Camii

E-MAİL

Osmanduzenli@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Samsun/Vezirköprü İlçe Müftülüğü Türkmen Mah. Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Vezirköprü İlçe Müftülüğü, Cami Derneği, İlçe Belediyesi,
Gençlik Spor Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/03/2011 - Bitiş: 01/07/2015

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Cami Cemaati, Çocuklar, Gençler, Kadınlar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Camiye bağlı nesiller yetiştirmek, toplumun bütün kesimlerini bir araya getirmek ve daha fazla insanı çocuk, genç, yaşlı, erkek ve kadın ayırt etmeksizin beş vakit namazda cami ile buluşturmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
110 hanede yaklaşık 1.000 kişilik bir nüfusa sahip mahallede camiye ilgiyi artırmak ve cemaat kazandırmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu çerçevede;
► İlk etapta mahalle sakinleriyle tanışmaya vesile olacak çeşitli programlar düzenlendi.
► Camide Kur’an eğitimi faaliyetleri ile çocuklara ve gençlere ulaşıldı.
► Camiye ilgi ve alaka artırılarak cemaatin günden güne çoğalması neticesinde ihtiyaca cevap vermeyen caminin yenilenmesine karar verildi.
► Özverili çalışmalar neticesinde çok kısa zamanda bünyesinde ihtiyaçları karşılayacak çok amaçlı salonları; gençlerin vakit geçireceği alanlar; düğün, mevlit ve her türlü programın yapılabileceği yemek
salonları ve oturma yerlerinin bulunduğu bir yapı inşa edildi.
► Çocukları camiye kazandırmak için İlçe Belediyesi ile işbirliği yapılarak camiye çocuk parkı yapılması sağlandı.
► Çocuklara yönelik Kur’an kursu eğitiminin yanı sıra Ramazan ayının manevi ikliminden faydalanmaları amacıyla iftar programları düzenlendi.
► Cemaate yönelik sabah namazından sonra sohbetler yapıldı. Yatsı namazından sonra bir hadis paylaşıldı ve kısaca şerhi yapıldı.
► İstekli cemaate yönelik namazlardan sonra okunan mihrabiyelerin anlamlarının anlatıldığı meal
dersleri yapıldı. Bu tür eğitimlerde teknolojiden faydalanılarak görsel materyaller kullanıldı.
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► Yaz Kur’an kursu eğitimlerinde çocuklara yönelik Kur’an eğitiminin dışında sosyal ve sportif faaliyetler ile gezi, piknik vb. etkinlikler düzenlendi.
► Müftülükçe Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen “1001 Hatim Programı”na cami bünyesinde yürütülen Kur’an eğitimleri sonucunda 600 hatimle katkı sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Proje kapsamında izlenen yol ve gayretli çalışmalar neticesinde camide güller açtı. Çocuk sesleri ile cami
şenlendi. Cemaat sayısı beklentinin de üzerine çıktı. Cemaatin dinî konularda bilgi edinmesi temin edildi.
Yetersiz olan caminin yerine daha kapsamlı bir mekân kazandırıldı
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati - 470.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

DEDE-TORUN VE BABA-OĞUL BULUŞMASI
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Riza AYGÜL
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Bağcılar

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Çınar Mahallesi Camii

E-MAİL

rizaaygul3417@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bağcılar İlçe Müftülüğü Çınar Mahallesi Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Bağcılar İlçe Müftülüğü, Bağcılar Belediyesi, Muhtarlık,
Cami Derneği, Esnaf Dernekleri

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/05/2016 - Bitiş: 01/05/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Yetişkinler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çocukların camiyle buluşmasını sağlayıp onlara cami adabını öğretmek, çocukların manevi duygularla
yetişmelerine yardımcı olmak, cami cemaatinin çocukların camiye gelmeleri ile ilgili olumsuz yaklaşımlarını düzeltmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Mahalledeki çocukların dinî ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmak için çocukları özendirici, büyükleri
de teşvik edici bir proje planlandı ve proje çerçevesinde;
► Projeye hazırlık döneminde müftülük, cami derneği ve cemaatine bilgilendirmeler yapılarak görüş
ve önerileri alındı. Projeye destek verebilecek kişi ve kuruluşlarla işbirliği sağlandı.
► Mahallenin çeşitli noktalarında proje ile ilgili bilgilendirici afişler asıldı.
► Proje uygulamasındaki yöntemler belirlendi.
► Proje, haftada bir gün olarak pazar günleri uygulandı.
► Çocukların ezandan 30 dakika önce camiye gelmeleri sağlandı.
► Namaz vaktine kadar olan zaman içinde cami cemaatine ve çocuklara itikat, ibadet, ahlak ve adab-ı
muaşeret kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.
► Çocukların camiye girişlerinde daha önceden belirlenen bir görevli tarafından isimleri kaydedilip
çekiliş için çocuklara numara verildi.
► Her hafta için bir sponsor belirlendi. Sponsorlarla görüşülerek (bisiklet, tablet, saat, top vb.) hediyeler
çocukların ilgisini çekecek şekilde çeşitlendirildi.
► Her çocuğun dede veya babası ile yan yana namaz kılmaları sağlandı.
► Proje süresince “ayın çocuğu, babası veya dedesi” belirlenen kıstaslar üzerinden seçildi.
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► Camiye gelen çocuklardan oluşturulan bir grupla birlikte mahalledeki hasta ve yatalak yaşlıların
ziyaretleri gerçekleştirildi.
► Yaşlı ve hasta olan anne-babasına hizmet eden çocuklar arasından seçilen bir kişiye cemaat ve çocuklar huzurunda “ayın hayırlı evladı belgesi” ile çeşitli hediyeler ikram edildi.
► Namaz sonunda kura küfesi mihraba getirilerek verilen numaralar üzerinden kura çekimi yapıldı. On
çocuğa çeşitli hediyeler verildi. Cami çıkışında toplu ikramlar yapıldı.
PROJE SONUÇLARI
Proje sonucunda çocukların camiye karşı ilgileri arttı. Camiye devam eden çocuk sayısı 30’dan 300’e ulaştı. Cemaatin çocukların camiye girişlerine karşı olumsuz tavırları değişti. Çocuklarda cami kültürü gelişti.
Çocuklar nezdinde din görevlisinin saygınlığının arttığı müşahede edildi. Din görevlisi olmak isteyen çocuk
sayısında artış oldu. Dinî değerlerin çocukların yaşantılarında yer bulmasına katkı sunuldu.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Derneği, Hayırseverler ve Mahalle Esnafı - 1.500,00 TL (Haftalık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

GECENİN KARANLIĞINDAN TEHECCÜDÜN AYDINLIĞINA
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ahmet AKYASAN
İLİ İLÇESİ

Karabük/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

TDV Alagüllük Camii

E-MAİL

ahmet.akyasan61@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Karabük İl Müftülüğü TDV Alagüllük Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Karabük İl Müftülüğü, TDV Alagüllük Camii Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 26/09/2015 - Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Erkekler, Kadınlar, Cami Cemaati

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Peygamber Efendimizin (s.a.s.) sünnet-i seniyyelerinden biri olan teheccüd namazını cemaate öğretmek,
bu vesile ile camilerin gece-gündüz daimi bir hizmet mekânı olarak işlevlerini artırmasına katkıda bulunmak, toplumsal birlik ve beraberliğe zemin oluşturmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Camiyi hayatın içerisinde konumlandırarak insanların cami ile ünsiyet kurmalarına ve kurulan bu ünsiyetin geliştirilmesine yönelik buluşmalar gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında;
► Uygulama için cemaatin daha rahat ve kolay katılabileceği bir gün belirlendi. Bu çerçevede her ayın
son cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece ve sabahı, uygulama vakti olarak tespit edildi.
► Cami derneği ve görevlileri marifetiyle program için gerekli olan tüm hazırlıklar tamamlandı.
► Cami cemaatine ve gönüllü yöre halkına gerekli duyurular yapıldı.
► İl Müftülüğü tarafından programda görev almak üzere hocalar görevlendirildi.
► Caminin erken saatte açılması, ısıtılması ve diğer konularda görev dağılımı yapıldı.
► Teheccüd namazları imsak vaktinden yarım saat önce namaza durularak iki rekâtta bir selam vermek suretiyle 8 rekat olarak eda edildi.
► İmsak vakti ile sabah namazı arası cemaatle birlikte tesbih, tehlil ve salavatlar okundu. Din görevlilerince Kur’an-ı Kerim tilavet edildi ve okunan hatimlerin duası yapıldı.
► Sabah namazı cemaatle birlikte eda edildikten sonra namaza iştirak eden tüm cemaate ikramda
bulunuldu.
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PROJE SONUÇLARI
Program vesilesiyle cemaat ve yöre halkı arasında birlik ve beraberlik adına güzel bir zemin oluştuğu müşahede edilmiştir. Programlara diğer mahalle ve yerleşim birimlerinden katılanlar olduğu ve programların
memnuniyetle karşılandığı görülmüştür. .
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati, Cami Dernek Yönetimi

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

GELECEĞİNİ AL HUZURA GEL
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ömer DAŞTAN
İLİ İLÇESİ

Erzurum/Aziziye

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

200 Evler Aşağı Vehbi Efendi Camii

E-MAİL

omer.dastan@diyanet.gov.tr

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Erzurum/Aziziye İlçe Müftülüğü 200 Evler Aşağı Vehbi
Efendi Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Belediyesi

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 10/09/2017 - Bitiş: 07/10/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çocuklar ile cami arasında unutulmaz bir bağ kurmak, caminin çocuklar için her daim güvenli bir mekân
olduğunu anlatmak, geleceğimizin teminatı çocuklara camiyi doğru bir şekilde tanıtmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çocukların cami merkezli etkinlikler ile dinî değerleri benimsemeleri için bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede;
► İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak okullarda projenin tanıtımı gerçekleştirildi.
Tanıtım, bizzat din görevlisi tarafından ilkokul öğrencilerinin sınıfları ziyaret edilerek yapıldı.
► Çocuklar camiye davet edilerek gelecek çocuklar için hediyeler hazırlandı. Bu kapsamda 3.000 adet
tişört, kırtasiye seti, diş fırçası ve macunu, 100 adet Diyanet Çocuk Dergisi temin edildi.
► Çocuklar tiyatro oyuncularından oluşan bir ekip tarafından Hacivat, Karagöz, Nasrettin Hoca kıyafetleriyle cami bahçesinde karşılandı.
► Cami bünyesinde yer alan mihrap, minber vb. kısımlar öğrencilere seviyelerine uygun bir üslupla
anlatıldı. Çeşitli etkinlikler yapıldı.
► Program sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı.
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PROJE SONUÇLARI
Proje kapsamında 3.000 çocuk cami ile buluşturulmuş ve cemaatle namaz kılmıştır. Böylece çocukların
hafızalarında unutulmaz bir cami anısının yer edinmesi sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler - 13.300,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

GENÇLİK CAMİDE
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Nuri GÜRCAN
İLİ İLÇESİ

Kütahya/Tavşanlı

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Çukurköy Mh. Esentepe Camii

E-MAİL

nurigurcan571@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Kütahya/Tavşanlı İlçe Müftülüğü Çukurköy Mh. Esentepe
Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Bağlık Ortaokulu, İlçe Müftülüğü, Sivil Toplum Kuruluşları

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/10/2018 – Bitiş: 30/11/2018

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Gençleri internet, akıllı telefon ve sosyal medya bağımlılığı gibi olumsuzluklardan bir nebze olsun uzaklaştırarak onların, caminin manevi ikliminde bir araya gelmelerini sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Gençlerin cami ile bağlarını kuvvetlendirmek için hayata geçirilen proje kapsamında;
► Cami bünyesinde üçer günlük periyotlarla cami kampı planlandı.
► Proje, öğrencilere ve velilere cami kürsüsünden duyuruldu.
► Bölgedeki okullar ve evler ziyaret edilerek program hakkında veli ve öğrencilere bilgi verildi.
► Camide kayıt merkezi oluşturuldu ve veli izni alınarak öğrencilerin kaydı yapıldı.
► Kayıt yaptıran öğrenciler yaş gruplarına göre ayrıldı.
► Velilerle toplantı yapıldı. Toplantıda son yıllarda gençlerde gözlemlenen bir takım olumsuz alışkanlıklar dile getirilerek projeyle gençlerin olumlu davranışlara yönlendirilmek istendiği belirtildi.
► Kamp süresince gençlerin iaşeleri için gerekli planlamalar yapıldı ve ihtiyaç duyulan malzemeler
temin edildi.
► Kamp programı çerçevesinde öğrenciler için caminin uygun bir bölümüne masa tenisi kuruldu.
► Kamp süresince öğrencilerin kitap okuması sağlandı.
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GENÇ LİK

CA MİDE

PROJE SONUÇLARI
Gençlerin ayrı bir şevk ve heyecan ile iştirak ettikleri program, 2 aylık süre zarfında, 15-20 kişiden oluşan
gruplar hâlinde, 3 defa icra edildi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Müftülük, Cami Derneği, Esnaf - 3.800,00 TL (Ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

GÜLE OYNAYA CAMİYE GEL, PUANLARINI TOPLA, BİSİKLETİ KAZAN
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Abdülkadir KOÇAR
İLİ İLÇESİ

Mersin/Mezitli

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Mustafa Şahin Camii

E-MAİL

abdulkadir_kocar@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Mersin/Mezitli İlçe Müftülüğü Mustafa Şahin Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Mezitli İlçe Gençlik Koordinatörlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 17/09/2018 - Bitiş: 17/11/2018

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

07 ile 17 Yaş Aralığı Çocuklar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
7-17 yaş aralığı çocukların camiyi sahiplenmelerine ve camiye gelmelerinin devamlılığına katkı sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çocukların camiye ünsiyet kazanmalarını temin etmek üzere planlanan proje çerçevesinde;
► Çocuklara ve ailelerine projeyi duyurmak ve çocukların beş vakit namaza katılımlarını teşvik etmek
için tanıtım amaçlı afiş ve el broşürleri hazırlanıp dağıtıldı.
► Projenin etkin bir şekilde duyurulmasına katkı sağlamak amacıyla kişisel ve kurumsal sosyal medya
hesaplarından paylaşımlar yapıldı.
► Çocukların camide cemaatle namaza iştirak ettiklerinde alacakları puanlar sabah namazı için 10
puan, diğer vakit namazları için 5 puan olarak belirlendi. Her çocuk adına puan çizelgesi oluşturuldu.
► Çocuklar iki ay süre ile katıldıkları namaz vakitlerine göre puanlarını kendi çizelgelerine, din görevlisi nezaretinde, camide işledi.
► Camiye gelen çocuklar, namaz aralarında gençlik merkezindeki masa tenisi, langırt vb. imkânlardan
istifade etti.
► Proje bitiminde puanlar toplanarak birinci, ikinci ve üçüncüler belirlendi.
► Projenin bitiminde cuma günü namaz öncesinde ödül töreni düzenlenerek birinci, ikinci ve üçüncülere bisikletleri İlçe Müftüsü tarafından takdim edildi.
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PROJE SONUÇLARI
Projeye yaklaşık 40 çocuk iştirak etmiştir. Projeye dâhil olan çocuklar, vakit namazlarına daha çok gelmeye
ve her geldiklerinde cami görevlisiyle irtibat kurmaya başlamışlardır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami ve Gençlik Derneği, Hayırseverler - 5.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

GÜLER YÜZLÜ ANNELERİN GÜL YÜZLÜ ÇOCUKLARI NAMAZLA BULUŞUYOR
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Etem ANDIRINLI
İLİ İLÇESİ

Kahramanmaraş/Göksun

UNVANI

Müezzin Kayyım

GÖREV YERİ

Büyük (Ulu) Cami

E-MAİL

etemand@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Kahramanmaraş/Göksun İlçe Müftülüğü Büyük (Ulu) Cami
ve İlçe Merkezindeki Camiler

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Göksun İlçe Müftülüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 15/09/2016 - Bitiş: 27/10/2016

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Anneler, Babalar, Gençler ve Çocuklar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Toplumda namaz bilincinin gelişmesine ve namaz ibadetini ifa edenlerin sayısının artmasına katkı sağlamak; ailelerin, çocukların ve gençlerin namaz ve ibadetlerle ilişkisinde yeni bir sayfa açarak heyecanlarını
diri tutmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Aile, çocuk, namaz ve cami eksenli bir eğitimi önceleyerek başlatılan proje kapsamında;
► Öncelikle ailelerin yararlanmaları ve ibadetler konusunda bilinçlenmeleri için namazın önemi ile
ilgili ayet, hadis, güzel söz ve ilmihâl bilgilerini ihtiva eden bir kitap hazırlanarak bastırıldı.
► Proje tanıtımını, camiye davet cümlelerini ve namaz ile ilgili çeşitli bilgileri ihtiva eden el ilanları ve
broşürler hazırlanarak halka dağıtıldı.
► Ailelere yönelik namaz bilincinin geliştirilmesi ve çocukların ibadet alışkanlıklarının sağlanması
konusunda ailelere sorumluluklarının hatırlatıldığı seminerler düzenlendi. Söz konusu eğitimlerle
aileler çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirilip çocuğun iyiye ve doğruya nasıl ve ne şekilde yönlendirilebileceği konusunda pratik bilgiler sunuldu. Seminerler, katılımcıların en fazla 50 kişinin katıldığı gruplara bölünerek farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirildi.
► Seminer programları ile ilgili konu, konuk, tarih, yer ve saat bilgileri katılımcılara kısa mesaj yoluyla
iletildi.
► Çocuklar, aileleri ile birlikte haftanın belli günlerinde camide buluşturuldu.
► Haftanın belli günlerinde cami çocuk buluşması yapıldı. Namazı konu alan tiyatro gösterileri düzenlendi.
► “Namaza Başlama Günü” isimli bir kutlama etkinliği düzenlenerek çocukların dünyasında namazın
ayrı bir yer edinmesi sağlandı.
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► Namaza başlayan bütün çocuklara özel hazırlanan bir sertifika verilerek bu anlamlı başlangıç taçlandırıldı.
► Çocuklar arasında “Namaz Kılmak” konulu bir resim yarışması düzenlendi.
► Çocuklar, camide kıldıkları namazlarda toplumdaki çeşitli meslek dallarından kişilerle bir araya getirildi.
► Çocukların namaz ibadeti ile ilgili kazanım düzeyleri ailelerle yapılan görüşmelerde tespit edilerek
gerekli hâllerde yeni çözümler üretildi.
PROJE SONUÇLARI
Yapılan etkinliklerle aileler düzeyinde namazın önemi daha iyi kavranmış, çocukların ibadet kazanımları
için daha duyarlı olunması gerektiği anlaşılmış ve çocukların namaza başlamalarına vesile olunmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati, Sivil Toplum Kuruluşları - 3.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

İKİNCİ ADRESİM CAMİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Erol EKİM
İLİ İLÇESİ

Sakarya/Söğütlü

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Soğucak Mah. Camii

E-MAİL

ekimerol@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Sakarya/Söğütlü İlçe Müftülüğü Soğucak Mah. Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Söğütlü İlçe Müftülüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 10/06/2014 - Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar ve Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Cami merkezli etkinliklerle çocuklar ve gençler için camiyi hayatın merkezi hâline getirmek; onları zararlı alışkanlıklardan korumak; camiyi âdeta ikinci evleri, adresleri hâline getirerek camide daha fazla vakit
geçirmelerini sağlamak; çocuklar ve gençlerin sosyal sorumluluk almalarına ve ahlaki gelişimlerine katkı
sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çocuklar ve gençleri, caminin manevi atmosferiyle daha fazla buluşturmak için başlatılan proje kapsamında zaman içerisinde çeşitlenen ve gelişen bir dizi faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede;
► Camiye gelen çocuklara ikram edilmek üzere cami çıkışına bir kutu içerisinde şeker ve çikolatalar
konuldu. Her vakit namaza gelen çocukların bir adet şeker veya çikolata almaları sağlandı.
► “Camide Bir Çiçeğim” uygulaması başlatılarak camiye çeşitli renk ve türlerde çiçekler getirildi. Çiçekler, çocuklara teslim edilip bakımının çocuklar tarafından yapılması sağlandı. Böylece cami ile
çocuklar arasında bir ünsiyet kurulması temin edildi.
► Gençleri, cami ile buluşturmak üzere cami müştemilatında uygun bir yere masa tenisi kurularak
hafta içi akşam ve yatsı arası, hafta sonu gün içerisinde tenis turnuvaları gerçekleştirildi.
► Cami müştemilatında uygun bir oda; televizyon, bilgisayar ve yazıcı alınarak tefriş edildi. Böylece
çocukların camide ders çalışıp ev ödevlerini yapmaları sağlandı.
► Gençleri, karakterlerini etkileyecek olumsuz ortamlardan uzak tutmak amacıyla caminin çocuk ve
gençleri için tahsis edilen mekânına playstation alınarak namazlardan yarım saat önce ve sonrasında oyun oynamalarına izni verildi.
► Gençlerle oyun arası Kur’an dersleri ve sohbetler yapıldı. Kış dönemi haftada bir kitap okuma akşamları ve sohbet geceleri tertip edildi.
► Her Ramazan ayında çocuklara ve gençlere iftar ve sahur programları tertip edildi.
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► Her yıl yaz döneminde bütün projelere ve faaliyetlere katılan öğrencilerle piknik programı icra edildi.
► Çocukların her birine birer adet küçük kavanoz alınarak üzerlerine isimleri yazılan bu kavanozlara
cami içerisinde buldukları tozları atmaları istendi. Kavanozu dolduran öğrenciler ödüllendirildi. “Camide Temizlik ve Sevap Kavanozum” başlığı ile isimlendirilen uygulama ile temizlik, eğlenceli bir
oyuna dönüştürüldü.
► Hafta sonu kursa gelen öğrencilere hasta ziyaretinin ve hastaların dualarını almanın ehemmiyetinden bahsedilerek her hafta 5 farklı öğrenciyle mahalledeki bir hasta, evinde ziyaret edildi. Kalabalık
grup hâlinde gidilmemeye özen gösterildi. Hastalara hediyeler götürüldü. Zaman içerisinde mezarlık
ziyaretleri de çocuklarla birlikte yapılmaya başlandı.
PROJE SONUÇLARI
Yapılan faaliyetlerle vakit namazlarına ve cami merkezli etkinliklere katılan çocuk ve genç sayısı sürekli
artmış, bu süre içerisinde namaz kılmayı, müezzinlik yapmayı öğrenen gençler olmuş, çocukların camiye
ve çiçeklere olan ilgisi artmış, yapılan faaliyetlerle çocuklar ve gençlerin çevre ahlakı edinmelerine ve sosyal sorumluluk sahibi olmalarına yardımcı olunmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler - 4.200,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

KIŞ KAMPI (YARIYIL TATİLİ YATILI KAMP)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Metin KAÇAR
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Fatih

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Hürrem Çavuş Camii

E-MAİL

ametinkacar@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Fatih İlçe Müftülüğü Hürrem Çavuş Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Fatih Kaymakamlığı, Fatih İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Belediye,

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Yarıyıl tatilinde

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar ve Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Yarıyıl tatilinde daha önce yatılı bir kursta kalmamış çocuklara toplu yaşama kültürünü kazandırmak, eğlenceli bir ortamda çocukların dinî ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Cami merkezli planlanan kamp projesi çerçevesinde;
► Kamp programını öğrencilere duyurmak için hutbe ve vaazlarda duyurular yapıldı. Mahalledeki okullar ve mümkün mertebe evler ziyaret edilerek öğrenciler teşvik edildi. Mahallenin uygun yerlerine
afişler asıldı.
► Camide kamp kayıt merkezi oluşturuldu. Kayıt yaptıran öğrencilerin camiye aidiyetlerini güçlendirmek ve motive etmek için özel olarak takke, tespih ve kıyafetler hediye edildi.
► Kampın ilk gününde ailelerin ve mahalle sakinlerinin katılımıyla açılış programı yapıldı.
► Kampta sabah namazı ile başlayan programlar, gece saat 23:00’a kadar devam etti. Bu süre içerisinde
Kur’an-ı Kerim, temel dinî bilgiler, adab-ı muaşeret ve değerler eğitimi dersleri verildi.
► Her gün bir müftü veya bir iletişim uzmanının konuşmacı olarak katıldığı seminerler verildi.
► Yatılı ortamda çocuklar sabah kahvaltılarını, öğlen ve akşam yemeklerini birlikte yiyerek yapılan
duaya birlikte amin dediler.
► 60 öğrencinin cami ortamında yaptığı kamp, gerçekleştirilen kapanış programı ile sona erdi.
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PROJE SONUÇLARI
2017 yılından bu yana yapılan kış kampı faaliyetlerinde; 250 civarında çocuğa cami tanıtılarak cami ortamında birlikte yaşama, 5 vakit namazı cemaatle camide eda etme şuuru kazandırılmış ve çocuklarda
caminin sosyal bir alan olduğu fikrinin yerleşmesine katkı sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati - 20.000,00 TL (60 öğrenci için ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

MABEDİN MEKTEP TEMSİLCİSİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Halil ÇELİK
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Pendik

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Kaynarca Merkez Camii

E-MAİL

halilcelik08@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Pendik İlçe Müftülüğü Kaynarca Merkez Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/10/2018 - Bitiş: 01/06/2019

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Lise Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Camiyle okul arasındaki bağı kuvvetlendirmek, öğrencilerin camiyi ve din görevlisini yakinen tanımasını
ve camiye olan aidiyetlerinin güçlenmesini sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Lise öğrencilerini cami merkezli etkinliklerle buluşturmak üzere proje kapsamında;
► Afiş ve broşür tasarlanarak ilgili yerlere asıldı. Ayrıca projenin tanıtımında sosyal medya platformları da kullanıldı.
► Cuma günleri cami kürsüsünden cemaate proje hakkında bilgi verildi.
► Okul idaresine, eğitim kadrosuna ve velilere proje tanıtıldı ve destek istendi.
► Din görevlisi tarafından bütün sınıflarda öğrencilere projenin tanıtımı yapıldı. Daha sonra “Cami Nedir?”, “İmam Kimdir?” konulu söyleşi gerçekleştirildi.
► Okullarda camileri temsil edecek erkek ve kız temsilciler ile yardımcıları seçimle tespit edildi.
► Belirlenen temsilciler ve velileri ile camide tanışma programı gerçekleştirildi. Cami temsilciliği görevinden ve öneminden bahsedilerek hazırlanan temsilci kimlik kartları temsilcilere verildi.
► Kız ve erkek öğrencilerden sorumlu din görevlileri belirlendi ve öğrencilere yönelik haftalık sohbet
programları gerçekleştirildi.
► Proje kapsamındaki camilerde hafta içi ve hafta sonları olmak üzere öğrencilere yönelik Kur’an öğretimi ve ilmihâl dersleri tertip edildi.
► Cami temsilcileri başta olmak üzere ders ve sohbetlere katılan öğrencilere yönelik tarihî ve kültürel
geziler düzenlendi.
► Yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtıldığı ve başarılı öğrencilerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği yıl sonu kapanış programları düzenlendi.
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TEMSİLC İSİ

PROJE SONUÇLARI
Cami merkezli sohbetler; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin camiye olan aidiyetleri güçlenmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Pendik Camileri Eğitim ve Gençlik Derneği, Cami Cemaati ve Hayırseverler - 20.000,00 TL (Yıllık ortalama
maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

MİNARE GÖLGESİNDEN YILDIZLARI SEYREDİYORUZ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Recep ÇERİ
İLİ İLÇESİ

Osmaniye/Kadirli

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Miraç Şehit Ömer Kocabaş Camii

E-MAİL

recep_ceribas@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Osmaniye/Kadirli İlçe Müftülüğü Miraç Şehit Ömer Kocabaş Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01 /12 /2018 - Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Öğrenciler, Gençler ve Aileleri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Öğrencilere cami alışkanlığı kazandırmak, cami cemaatinin yaş seviyesini aşağılara çekmek, camide temin edilen teleskop marifetiyle öğrencilere gökyüzünü seyrettirmek ve böylece Rabbimizin varlığını ve
birliğini daha iyi anlayarak öğrencilerin mefkûrelerinin gelişmesine katkıda bulunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Kadirli ilçe merkezindeki ortaöğretim okullarında 5., 6. ve 7. sınıflarda öğrenim gören 4.500 öğrenci ve bunların ailelerinin tamamına yönelik geliştirilen proje kapsamında;
► Kur’an-ı Kerim’de geçen güneş, ay ve yıldızlar hakkındaki ayetler üzerinde tefekkür etme fikri etrafında proje gelişti.
► Bu fikir, cami cemaati ve gençlerle istişare edilerek olgunlaştırıldı.
► Minare gölgesinden gökyüzünü seyredebilmek için cami cemaatinin katkılarıyla 2.000 liraya bir teleskop satın alındı.
► 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine teleskopla gökyüzünün seyredileceği etkinlik için izlenecek yol, tarih ve
zaman konuları okul müdürleri ile istişareler neticesinde planlandı.
► Proje, bir metin hâline getirilip hazırlanarak ilgili makamlara onaylatıldı ve gerekli yasal izin alındı.
► Öğrencilerin aileleri proje hakkında bilgilendirildi.
► Her gün yaklaşık 30 öğrenci, yatsı namazına velileri ile birlikte davet edildi.
► Gelen öğrenciler ve velileri caminin konferans salonuna alınarak burada gökyüzü hakkında önceden
hazırlanan kısa slayt izlettirildi.
► Öğrenciler ve velileri, camide yatsı namazını topluca kıldıktan sonra caminin üst katından teleskopla gökyüzünü seyretti.
► İlçe vaizi tarafından öğrencilere ayet ve hadisler ışığında gökyüzü hakkında bilgi verildi.
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► Camiye gelen öğrenciler ve ailelerine çeşitli ikramlar yapıldı.
► Bu uygulamaya ay ve yıldızların durumuna göre her gün yatsı namazı sonrasında devam edildi..
PROJE SONUÇLARI
Proje etkinlikleri neticesinde cami cemaatinde yaklaşık 50 ila 70 kişi arasında artış oldu. Öğrenciler, cami
alışkanlığı kazandı. Devam eden çalışmalar neticesinde 4.500 öğrenciye aileleri ile birlikte ulaşmak hedeflendi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati - 10.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ÖDEVİNİ CAMİDE YAP
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Nurettin KÜÇÜK
İLİ İLÇESİ

Samsun/19 Mayıs

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Yörükler Mah. Geleriç Camii

E-MAİL

nurettin.kucuk@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Samsun/19 Mayıs İlçe Müftülüğü Yörükler Mahallesi
Geleriç Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Cami Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/11/2016 - Bitiş: 15/06/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çocukların okul ödevlerini yapmak amacıyla camiye düzenli olarak gelmelerini, çeşitli etkinliklerle camide dinî bilgiler öğrenerek İslam ahlakıyla yetişmelerini, ayrıca camilerde çok farklı faaliyetlerin yapılabileceğini idrak etmelerini, cami ve din görevlisine yönelik olumlu tutum kazanmalarını sağlamak. .
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çocukların cami içerisinde ev ödevi yapabilmelerine imkân sağlamak amacıyla geliştirilen proje kapsamında;
► Mahallede okula giden çocuğu olan aileler bilgilendirilerek, cami içerisinde çocukların ödevlerini yapabilecekleri bir mekân oluşturuldu.
► Öğrenciler okuldan sonra, ailelerinin bilgisi dahilinde, ödevlerini camide din görevlisi rehberliğinde
yapmak üzere camiye geldi.
► Camide toplanan çocuklar, ödevlerini rahatlıkla yapabilsinler diye sıra, bilgisayar, yazıcı vb. her türlü
imkân sağlandı. Gerekli olan yerlerde bizzat din görevlisi tarafından konu anlatımı ve tekrarları yapılarak ödevlerin düzenli olarak yapılması sağlandı.
► Ödevler bittikten sonra öğrencilerin güzel vakit geçirebilmeleri için cami içerisine geçilerek öğrencilerle birlikte aşağıda kısaca değinilen etkinlikler yapıldı. Dinî bilgiler dersi verildi, eğitici/öğretici
oyunlar oynandı.
• Kitap Okuma Etkinliği: “Değerler Eğitimi Serisi”nden veya öğrencilerin kendi belirledikleri kitaplarından cami içerisine dağılarak veya minbere dizilerek 15 dakika boyunca kitap okuma etkinlikleri yapıldı. Minberin çocuklar üzerinde cezbedici bir etkisinin olduğu gözlendi. Bazen bir kişi
kitap okurken diğerleri onu dinledi ve sırayla okuma etkinliği yapıldı.
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• Minberden Hitap Etkinliği: Öğrenciler sırayla minbere çıkarak, okunan kitapla ilgili kısa bir konuşma ve nasihatte bulundu. Minberden hitap ediyor olmanın öğrencileri oldukça motive ettiği
gözlendi.
• Minberden İlahi Okuma Etkinliği: Minberin basamaklarına dizilen öğrenciler, önceden belirlediğimiz bazı ilahileri koro hâlinde okudular. Minberin öğrenciler üzerinde etkileyici bir fonksiyonu
olduğu burada da görüldü.
• Sosyal Etkinliklere Katılma: Camiye yakın yerlerde düzenlenen çocuk tiyatrosu, gezi, sinema
gibi etkinliklere katılarak çocukların stres atmaları ve cami derslerine devam etme konusunda
motive olmaları sağlandı.
• Meyvelerle Tefekkür Etkinliği: Haftanın bir günü “Meyve Günü” olarak belirlendi. Camide birlikte meyve yenilirken bütün rızıkların yaratıcısı olan Allah’ın varlığı ve birliği tefekkür edildi. Bu
esnada Allah’ın meyveleri yaratması ve rızık vermesiyle ilgili bazı ayet meallerinden oluşan kısa
diyaloglar hazırlanarak tiyatro şeklinde oynandı.
PROJE SONUÇLARI
Çocuklar, okul ödevlerini yapmak üzere hafta içi her gün en az bir kez camiye geldiler. Ödevlerin ardından
oynanan cami içi eğitsel oyunlar ve etkinlikler neticesinde; birçok dinî bilgi, kısa sure, ayet ve hadisleri
öğrendiler. Ayrıca bu faaliyet sayesinde, çocukların bilinçaltına camilerin sadece namaz kılınan mekânlar
olmadığı, namazın yanında bir çok etkinliğin cami merkezli yapılabileceği düşüncesi de yerleşti..
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati - 300,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

TARİHÎ 1001 HATİM YENİDEN CANLANIYOR
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mahmut EROĞLU
İLİ İLÇESİ

Edirne/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Darülhadis Camii

E-MAİL

eroglumahmut34@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Edirne İl Müftülüğü Darülhadis Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Sultan 2. Murat Han Vakfı

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2001 - Bitiş: 10/06/2019

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Halk

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Sultan II. Murat Han’ın 30 hafızı görevlendirerek başlatmış olduğu 1001 hatim geleneğini 100 yıl aradan
sonra yeniden başlatmak ve geleneğin devamlılığını sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Kandillerde binlerce insanın Darulhadis Camii’ni ziyaret ettiği gözlemlendi. Caminin bu denli yoğun ziyaret
edilmesinin temelinde ne bulunduğuna dair araştırmalar yapıldı. Araştırmalar neticesinde tarihî kayıtlarda Sultan II. Murat Han’ın Darü’l-Hadis’te 1001 hatim geleneğini başlattığı ve bu geleneğin 400 yıl devam
ettiği tespit edildi. Araştırmaların akabinde bir proje düşünüldü ve bu çerçevede;
► Hatim kampanyası için bir web adresi oluşturuldu, okunan hatimlerin müracaatı ve kaydı tutuldu.
► Unutulmuş olan organizasyonun yeniden yapılabilmesi için çeşitli kampanya ve çalışmalar yapıldı.
Organizasyona katılımın sağlanması için yazılı ve görsel medya çalışmaları yapıldı.
► 400 yıllık fasıladan sonra 401. hatim programı 1.430 adet hatim okunarak gerçekleştirildi. Hatimler,
yurt içinde ve yurt dışında arzu eden vatandaşlar tarafından okundu. Balkanlar başta olmak üzere
birçok ülkeden katılımlar oldu ve uluslararası bir boyut kazandı.
► Her yıl misafirlere geniş katılımlı bir yemek organizasyonu düzenlendi, ikramda bulunuldu.
► Bir ulusal kanalda ve web sitesinde organizasyon canlı olarak yayınladı. Şehrin maneviyatına ve birliğine büyük katkı sağlandı. 2019 yılında cemiyetin 409.su yapılarak gelecek kuşaklara aktarılması
için organizasyon kurumsal hâle getirildi.
► Bidat ve hurafeler hakkında istikrarlı çalışmalar neticesinde vatandaşların bilgilendirilmesi sağlandı.

72

TAR İHÎ

1001

HATİM

YENİDEN

CA NLA NIYOR

PROJE SONUÇLARI
Doğu illerinde devam eden 1001 hatim geleneği, batı illerinde de yapılan bir organizasyon ile yeniden başlatılmış, şehrin manevi havası değiştirilmiş, binlerce evde hatimler okunmuş ve duaları yapılmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

VAHYİN HAYATA AÇILAN KAPISI: CAMİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Burhan GELEN
İLİ İLÇESİ

Düzce/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Orhangazi Mah. Merkez Camii

E-MAİL

burhangelen5581@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Düzce İl Müftülüğü Orhangazi Mahallesi Merkez Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Düzce İl Müftülüğü, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi,
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Cami Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 14/04/2010 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Üniversite Gençliği, Çalışan Gençlik, Esnaf Grupları, Çocuklar, Cami Cemaati

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Hayatın inşası için insanları Kur’an ve anlamıyla buluşturmak, “Anlamak ve yaşamak için okuyorum.” anlayışını kazandırmak, mekânsal birliktelikle beraber gönül birlikteliğini sağlamak, caminin sosyal çevresini
zenginleştirmek, camiyi insanların bedenen ve ruhen rahat edecekleri cazibe merkezi hâline dönüştürmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Diyanet İşleri Başkanlığının 2010 yılını “Kur’an Yılı” olarak ilan etmesinden ilham alarak Kur’an-ı Kerim’i
birlikte okumak, doğru anlamak ve vahyi hayata taşımak için oluşturulan düzenli ve sistemli sohbet
grupları sayesinde proje kapsamında;
► Caminin mihrabına (görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde) projeksiyon cihazı ve bilgisayar yerleştirilerek gerekli materyalin temini sağlandı.
► Vahyin öngördüğü ve Peygamberimizin yaşadığı bir hayat ve ahlak anlayışının, “Siz Kur’an okumuyor musunuz? O’nun ahlakı Kur’an’dı.” idrakini, bilinç ve davranış düzeyine taşımak amacıyla bilgilendirme çalışmaları ve projenin tanıtımı yapıldı.
► Kur’an’ın tamamını, sahabenin uygulaması olan, “10 ayeti ezberleyip hayata taşıma” ilkesi esas alınarak, her cuma günü namaz öncesi 10 ayet; Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri’nden ve farklı tefsirlerden istifade edilerek “PowerPoint” ortamında cemaate sunuldu. Sunum bir ders ortamındaki gibi
ayakta ve interaktif şekilde gerçekleştirildi. Proje sürecinde 57 süre ayet ayet işlenmiş olup sunumlar
devam etmektedir.
► Caminin Düzce Üniversitesine yakınlığı dolayısıyla üniversite gençliğinin projeye aktif katılımı sağlanmış ve üniversite gençliği teşvik edilmiştir.
► Her hafta cuma akşamları, üniversite gençliği ile “Kur’an Buluşmalarımız” adıyla sohbetler yapıldı ve
bu sohbetler projenin en güçlü ayağını oluşturdu.
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► Üniversitede öğrenci topluluklarıyla irtibata geçilerek “Mevlid-i Nebi Haftası” programları düzenlendi
ve fakülte mescitlerinde öğrencilerle Kur’an dersleri yapıldı.
► Öğrencilerin motivasyonu için hafta sonu piknik, doğa yürüyüşü, gezi programları ve halı saha futbol
turnuvaları düzenlendi. Cami bünyesinde gençlik oyun salonu ve kütüphane oluşturuldu.
► Mahalledeki çalışan gençlik ile üniversite gençliği buluşturularak “Gençlik Buluşmaları” gerçekleştirildi.
► Esnaf ve farklı meslek gruplarına yönelik “Camimiz Dâr’ül Erkamımız” isimli Kur’an buluşmalarıyla
her hafta salı günü akşamları bir araya gelindi.
► Çocuklar ile hafta sonları bir araya gelinerek seviyelerine uygun sade, açık, anlaşılabilir bir dille
Kur’an meali okumaları yapıldı. Rol-model şahsiyetler olan peygamberlerin hayat hikayeleri film ve
tiyatro günleriyle çocuklara sunuldu.
► “Camimiz Evimiz, Evimiz Mabedimiz” sloganıyla çocukların camiyi sahiplenmelerine vesile olan
her cuma gecesi, cami aile buluşmaları gerçekleştirildi. Buluşma programlarında Düzce Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından ailenin önemine dair sunumlar yapıldı. Katılım gösteren çocuklara
hediyeler takdim edildi.
PROJE SONUÇLARI
Kur’an’ı anlama faaliyetinin ciddi, disiplinli, emeğe ve sistemli çalışmaya bağlı bir gayretin sonucu olduğu
gerçeği, katılımcılar tarafından fark edilmiştir. Caminin sosyal çevresi zenginleşmiş; Kur’an’ı anlayan, vahiyle inşa olmuş ve sorumluluğunun bilincinde şahsiyetler topluma kazandırılmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Derneği, Belediye, Esnaf - 10.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

24 SAATLİK YATILI KAMP
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Erol EKİM
İLİ İLÇESİ

Sakarya/Söğütlü

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Soğucak Mah. Camii

E-MAİL

ekimerol@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Sakarya/Söğütlü İlçe Müftülüğü Soğucak Mah. Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Söğütlü Kaymakamlığı, Söğütlü İlçe Müftülüğü, Söğütlü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Başlangıç: 25/06/2018 - Bitiş: 17/08/2018
(Yaz Kuran Kursu Döneminde)
Başlangıç: 21/01/2019 - Bitiş: 01/02/2019
(15 Tatilde ve Hafta Sonları)
Çocuklar ve Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Akla, gönle ve ruha hitap eden etkinliklerle çocuklara camiyi ve beş vakit namazı sevdirebilmek, camiyle
ilgili hayatlarında hoş bir anı oluşturabilmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Cami bünyesinde çocuklara yönelik 24 saatli bir kamp programını içeren proje kapsamında;
► Öncelikle müftülük ve kaymakamlık makamından gerekli izin ve onaylar alındı.
► Mahalledeki okullara gidilip proje hakkında öğrenciler bilgilendirildi.
► Afiş hazırlanıp okul yakınlarına, duraklara ve camilere asıldı.
► Çocukların velilerinden kamp programına katılımı kendilerinin istediklerine dair muvafakat dilekçesi alındı.
► Cami müştemilatında uygun bir bölüm düzenlenerek çocukların yatabilmeleri için yatak, yorgan,
yastık, nevresim vb. eşyalar temin edildi.
► Kahvaltı ve iki öğün yemek için planlamalar yapıldı.
► Proje için çocuklar yatsı namazında camiye kabul edilip ertesi gün yatsı namazından sonra ailelerine teslim edildi.
► 24 saat süresince çocuklar, 5 vakit namazı cemaatle kıldı. Çocukların teheccüd, evvabin ve duha
namazlarını kılmaları teşvik edildi.
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24

SAATLİK

YATILI
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► 24 saatlik süre zarfında öğrencilerle Kur’an-ı Kerim dersleri yapılıp, dua ve sure ezberleri manalarıyla
birlikte tekrar edildi. Farklı vakitlerde İlçe Müftüsü ve vaizler tarafından beş kısa sohbet gerçekleştirildi. Çocuklara kısa ve mesaj içerikli 10 ayet ve hadis ezberletildi.
► Gençlerle birlikte sabah namazı sonrası mezarlık ziyareti yapıldı. Burada Kur’an okunup dua edildikten sonra mezarlık adabı, kabir, cennet ve cehennem konularında bilgiler verildi.
► Çocukları sıkmamak, birazda eğlendirebilmek amacıyla teneffüslerde masa tenisi, futbol, saklambaç
vb. oyunlar oynandı; doğa gezisi, dinî film gösterimi gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Beraber ilahi
söylenip neyden ses çıkartana ödül verildi.
► Çocukların damak tatları da düşünülerek sabah serpme kahvaltı, öğle menüsünde pideler, akşam ise
köy yemekleri ikram edildi. Öğün aralarında çiğ köfte, yaş pasta, dondurma, kuruyemiş, çay, kahve,
meşrubat, meyve gibi ikramlar yapıldı.
► Gün sonunda 24 saat boyunca işlenen bütün konulardan sınav yapıldı. Sınav sonucunda çocuklara
aldıkları puanlara göre para ödülleri verildi.
PROJE SONUÇLARI
Bu proje farklı zamanlarda toplamda 100’ü aşkın çocuk ve genç ile gerçekleştirilmiştir. Proje sayesinde çocuklar ve gençler camiyle bir ünsiyet kurarak cemaate sık sık iştirak etmeye başlamışlardır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler - 6.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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3. BÖLÜM

CAMİLERİN İMAR VE İHYASINA
YÖNELİK PROJELER

CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

BASAMAK BASAMAK YÜKSELMENİN ADIDIR CAMİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI İlyas ŞAHAN
İLİ İLÇESİ

Kocaeli/Darıca

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Erenler Camii

E-MAİL

ilyassahan25@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Kocaeli/Darıca İlçe Müftülüğü Erenler Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Darıca İlçe Müftülüğü, Cami Derneği, Şehir Esnafı

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2017 - Bitiş: 31/12/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Cami Cemaati

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Camiye gelen insanlara dinî, ahlaki ve sosyal konularda hatırlatmalarda bulunmak; kişinin cami, cemaat
ve cemiyet içerisinde dikkat etmesi gereken konuları herhangi birinin uyarısına gerek kalmaksızın içselleştirmesine ve benimsemesine yardımcı olmak
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Proje; cami bünyesindeki çeşitli alanların işlevsel hâle getirilerek dinî, ahlaki ve sosyal konularda cemaate
mesaj aktarımını sağlayacak şekilde tasarlanmasını kapsayan bir farkındalık çalışmasıdır.
Toplumda görülen bir takım eksikliklerin çeşitli yollarla insanları kırıp incitmeden hatırlatılması taleplerii konunun ele alınmasında etkili olmuştur. Bu çerçevede;
► Müftülük, cami derneği ve cemaati ile proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Hatırlatılması
gereken hususlar tespit edildi. Projenin nasıl hayata geçirileceği konusunda yol haritası belirlendi.
► Projeye ilk etapta cami merdivenlerinin basamak alınları değerlendirilerek başlandı. Bu kısmın tercih edilmesinde camiye gelen veya gelemeyen insanların dikkatini çekecek ve doğrudan gözlerine
hitap edebilecek bir konumda olması etkili oldu.
► Basamak yazılarında ayet ve hadis gibi kutsal metinlerin kullanılmamasına özen gösterildi.
► Basamaklarda yer alacak cümleler belirlendi. Bu çerçevede; “Cep telefonlarımızı kapalı ya da sessiz konuma alalım!”, “Çocukların çocuksu hareketlerine anlayış gösterdiğiniz için teşekkür ederiz!”,
“Cami ve cemaat adabına dikkat ediniz!”, “Cami ve çevre temizliğine uyalım! Uymayanları uyaralım!”
vb. farkındalık oluşturacak uyarı ve hatırlatma cümleleri kullanıldı.
► Hazırlanan cümleler, bir reklamcı marifetiyle tabela hâline getirildi. Tabelanın dış alan uygulamaları
için dayanıklı olmasına özen gösterildi. Fiziki ömrünü tamamladığında değiştirilecek şekilde tedbir
alındı.
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► Cemaat, merdiven başlangıcında uygun bir yükseklikte konumlandırılan “Rahmanın misafirleri, Allah’ın evine hoş geldiniz!” ifadesiyle karşılandı. Giriş sahanlığına kadar basamak basamak yazılan
eğitici yazılar dikkatlere sunuldu. Son cemaat mahallinde “Allah’ın kendilerine ikramda bulunacağı”
hadisine yer verildi.
► İkinci basamakta çorap temizliğine dikkat etmesi istenen cemaat, girişte temiz çorap uygulamasıyla
karşılandı. Temiz çoraplar, ücretsiz olarak ihtiyaç duyan herkese hediye edildi. Haftalık olarak ortalama 10-15 çorap tedarik edildi.
► Basamak dualarıyla başlayan farkındalık projesine tespih imamelerine iliştirilen pvc ile kaplı eğitici
kartlar ile devam edildi.
► Tespih kartının bir yüzünde “Lütfen! Cep telefonlarınızın kapalı oluşuna, safların sık ve düzgün oluşuna, belinizin açılmamasına, imamdan önce hareket edilmemesine dikkat ediniz!” hatırlatmalarına
yer verildi. Diğer yüzünde ise “Kim her namazın arkasından ‘33 kere sübhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere Allahüekber’ der, yüzüncüde de ‘La ilahe illallahü vahdehû lâ şerikeleh…’ derse, denizin köpükleri kadar günahı olsa bağışlanır.” (Müslim, Mesacid, 144-146) hadis-i şerifi dikkatlere sunuldu.
► Ayrıca basamak yazılarında çevre ile ilgili uyarı ve hatırlatmaların teoriden pratiğe aktarılmasının
bir gereği olarak caminin ayakkabılık kısmında atık yağ bidonu ve atık pil kutusu hizmete sunuldu.
Evlerden getirilerek ilgili hazneye bırakılan atıkların belirli periyotlarla belediye veya ilgili kuruluşlar
tarafından alınarak doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Proje sonucunda cami adabı, insani ilişkiler, çocuklara karşı müsamahalı olmak, çevre temizliği vb. konularda farkındalık oluşturulmuştur. Projenin ülkemizin farklı bölge ve illerine numune olarak götürüldüğü
müşahede edilmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Derneği, Şehir Esnafı - 500,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CAMİ VE MÜŞTEMİLATININ YENİDEN İNŞA VE İHYASI
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Adem YILDIR
İLİ İLÇESİ

Osmaniye/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Zafer Camii

E-MAİL

Ademyildir80@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Osmaniye İl Müftülüğü Zafer Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 25/07/2007 - Bitiş: 15/10/2010

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Cami Cemaati, Çocuklar, Engelliler, Kadınlar, Erkekler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Din ve eğitim hizmetlerini vatandaşlarımıza daha iyi ortamlarda ve şartlarda sunabilmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Zafer Camii’nin yenilenmesi çalışmaları kapsamında;
► Mevcut cami arsasına 200 bin TL bedelle 500 m2 ilave arsa alındı. Eski cami yıkılarak bünyesinde
otopark ve iş merkezleri bulunan 3.000 kişi kapasiteli yeni bir cami inşa edildi.
► Yeni camiye 400 bin TL bedelle 200 m2 arsa kazandırılarak avlu genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıldı.
► Caminin zemin katındaki 500 m2’lik bölümde; kız Kur’an kursu, 4-6 yaş Kur’an kursu, işitme ve görme
engelli Kur’an kursu, aile ve dinî rehberlik bürosu açıldı.
► Caminin bodrum katında 2.000 m2 kapalı otopark, zemin katta ise 1.500 m2 işyeri oluşturuldu.
► Yaşlı ve engelli vatandaşlar için camiye engelli asansörü yapılarak hizmete sunuldu. Caminin şadırvan ve tuvaletleri engellilerin kullanımına uygun olarak inşa edildi ve duş kabinleri yapıldı.
► Kadınlar için kapalı abdestlik, mescit ve çocuk bakım odası yapıldı.
► Camiye kütüphane, okuma salonu ve mutfak kazandırıldı.
► Cami müştemilatında dinî gün ve geceler ile Ramazan ayı boyunca, iftar sonrasında vatandaşlara
çay ikram edildi.
► Kur’an kursu öğrencilerine Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri verildi.
► Sabah namazı buluşmaları, öğrenci-öğretmen ve veli buluşmaları yapıldı. Programlar sonunda çorba
ve çay ikram edildi.
► Öğrenci ve cemaate yönelik her gün Kur’an öğretimi kursları ve dinî bilgiler dersleri düzenlendi.
► İşitme ve görme engelli vatandaşlara yönelik dersler yapıldı.
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► Her yıl yaklaşık ihtiyaç sahibi 20 üniversite öğrencisine burs verilmesi sağlandı.
► Caminin temizlik işlerinde çalışmak üzere 2 kadın ve 3 erkek görevli cami derneği bünyesinde görevlendirildi.
► Cami ve müştemilatının her gün sabah namazından itibaren saat 23:00 ’a kadar halka hizmet vermesi sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Camide cemaat sayısı 3.000’lere ulaştı. Kız Kur’an kursunda her yıl 100 öğrenciye, 4-6 Yaş Kur’an kursunda
50 öğrenciye, işitme engelli 15 ve görme engelli 10 öğrenciye ulaşılmış ve eğitimleri sağlanmıştır. Hafta içi
her akşam cami cemaatinden 70 civarında vatandaşa Kur’an dersleri verilmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Osmaniye Valiliği, İl Müftülüğü, Belediye ve Hayırseverler - 3.000.000,00TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ÇINARALTI KÜLTÜR MERKEZİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Serdar TOPALAKCI
İLİ İLÇESİ

Isparta/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

İstiklal Camii

E-MAİL

hafizserdar@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Isparta İl Müftülüğü İstiklal Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İstiklal Camii Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 09/09/2009 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Öğrenciler ve Kadınlar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Gençlerin cami bünyesinde derslerini ve ödevlerini yapmalarına imkân tanımak, namaz vakitlerinde cami
havasını teneffüs etmelerini sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Farklı yaş gruplarındaki öğrencileri, cami merkezli etkinliklere çekmek ve onların dinî ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak üzere hayata geçirilen proje kapsamında;
► Caminin etrafında bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim gören kız ve erkek öğrencilerin okul dışında rahatlıkla gelip cami gölgesinde derslerini çalışacakları, çay içecekleri bir ortam
hazırlandı.
► Cami kültür merkezinde zengin içerikli bir kütüphane oluşturuldu.
► Mahallede bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin idarecileri ve öğretmenleri ziyaret edilip, idareciler
ve öğretmenler öğrencileri ile birlikte camiye ve kültür merkezine davet edildi ve ikramlarda bulunuldu.
► Caminin kültür merkezinde ilahiyat ve diğer fakültelerde okuyan erkek ve kız öğrencilere yönelik
Arapça, hadis, siyer-i nebî, âdâb-ı muâşeret, tefsir, Kur’an-ı Kerim ve tashih-i huruf dersleri verildi.
► Özellikle üniversite talebelerine manevi rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi.
► Ayrıca bu mekânda görevliler tarafından akşamları erkeklere Kur’an-ı Kerim, tecvit, ilmihâl, akaid ve
tefsir dersleri; ayda iki defa da kadınlara yönelik aile içi iletişim dersleri verildi.
► Okullarında yatılı kalan öğrenciler zaman zaman camiye ve kültür merkezine davet edilerek onlara,
kadın cami cemaati tarafından hazırlanan yemek, tatlı ve pastalar ikram edildi. Onlarla sohbet edilerek sorularına ve sorunlarına yardımcı olundu.
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► Kültür merkezinde zaman zaman çiğ köfteli sıra gecesi sohbeti ile sabah kahvaltısı düzenlenerek
cami ve cemaatle irtibatı olmayan öğrencilere ve yetişkinlere ulaşıp onların cemaate kazandırılmasına gayret edildi.
PROJE SONUÇLARI
Millî ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluklarının bilincinde; ailesine, devletine, milletine ve ümmete
faydalı olacak hayırlı bir neslin yetişmesine katkı sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Esnaf ve İş Adamları - 25.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ÇOCUK OYUN ALANI
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI İlyas ŞAHAN
İLİ İLÇESİ

Kocaeli/Darıca

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Erenler Camii

E-MAİL

ilyassahan25@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Kocaeli/Darıca İlçe Müftülüğü Erenler Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Darıca İlçe Müftülüğü, TDV Darıca Şubesi, Cami Derneği,
Şehir Esnafı

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2017 - Bitiş: 31/12/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Ebeveynler, Cami Cemaati

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
2-6 yaş grubu çocukları camiyle buluşturmak, ailelerin bütün fertleriyle birlikte camiye gelebilmelerine imkân sağlamak, çocukların camiye ve ibadete alışmalarına, cami ve cemaat adabı kazanmalarına yardımcı
olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çocuk Oyun Alanı Projesi; cami bünyesinde çocuk oyun alanı oluşturulması, bu alanın tefrişi, kullanıma
açılması ve hizmet devamlılığının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını ihtiva eden cami merkezli
bir projedir.
► Projeye hazırlık aşamasında öncelikle müftülük, cami derneği ve cemaatine gerekli bilgilendirmeler
yapılarak görüş ve önerileri alındı. Projeye destek verebilecek ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği sağlandı.
► Caminin ana ibadet mekânının sol arka köşesindeki 22,5 m2’lik alan, çocuk oyun alanı olarak projelendirildi. Çocukların camide icra edilen ibadetlere ünsiyet kazanmaları için alanın cami içerisinde
olmasına önem verildi.
► Caminin iç estetiği, renk uyumu vb. hususlar dikkate alınarak plastik doğrama, ses ve ısı yalıtımlı
cam kullanıldı.
► Oyun alanının uygun yerlerine “Ailene namazı emret. Kendin de ona devam et.” (Taha Suresi 20/132)
ayeti ile çeşitli hadisler ve özlü cümleler etiket şeklinde tasarlanıp bastırılarak yapıştırıldı.
► Cami cemaatinden söz konusu projeyi ilk etapta benimseyemeyenlere, “Cami Çocuksuz, Çocuk
Oyunsuz Düşünülemez.” cümlesi sabır ve iyi niyetle anlatıldı. Neticede konunun kabullenilmesi sağlandı.
► Caminin manevi dokusunu zedelememeye ve çocukların birbirlerine veya kendilerine zarar verebilecekleri türden oyuncaklar bulundurmamaya özen gösterilerek oyun alanına çeşitli oyuncaklar te86

ÇOCUK

OYU N

A LA NI

min edildi. Bunlar; geometrik şekiller, tamir seti, ayakkabı bağcık bağlama, bez bebek, 240 parça lego,
dört katlı mutfak, insan figürlü kukla, organ önlüğü, ahşap bloklar, yazı tahtası, abaküs, şef mutfak
seti, takvim panosu, doktor servis arabası, trafik işaretleri, iskelet modeli panosu, plastik kaydırak,
plastik tahterevalli, plastik çit, büyük lego blok ve araba takımı olarak sıralanabilir.
► Oyun alanının gerektiğinde derslik ve ibadet mahalli olarak kullanılabilmesi için oyuncakların kaldırılabilir olmasına dikkat edildi.
► “Çocuk Oyun(la Eğitim) Alanı Hizmet ve İstikamet Esasları” başlığı ile oyun alanının kullanım usul
ve esasları belirlenerek ilan edildi.
► Çocuk oyun alanı, 2-6 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukların istifadesi ile sınırlandırıldı.
► Alan, sadece namaz saatlerinde ve dinî programların yapıldığı zaman dilimlerinde açık tutuldu.
► Ebeveynlerin oyun alanına uyum sürecinde çocuklarını yalnız bırakmamaları istendi.
► Çocukların uyum içinde, birbirlerine zarar vermeden oynamalarını sağlamak ve çocuk kaçırma olaylarına muhatap olmamak için yanlarında gönüllü bir gözetmen bulunduruldu.
► Namaz kılınıp cemaat dağıldıktan sonra caminin ana mekânı çocuklara tanıtıldı. Çocuklara çeşitli
oyunlar oynatıldı ve küçük hediyeler verildi.
► Namaza ve cemaate alıştırma döneminde oldukları ve oyun alanını birbirine kattıkları için yedi (7)
yaş ve üzeri çocuklar oyun alanına kabul edilmedi. Bu konuda onları teselli ederek namaza teşvik
etmek için “Hediyeli Namaza Başlama Törenleri” düzenlendi ve “Çocuk Namaz Kimliği” oluşturulup
oyun alanının dışa bakan kısmında sergilendi.
► Proje ile bir ayağı camide sabit, diğer ayağı ile dünyayı dolaşacak bir neslin yetiştirilmesi
hedeflendi.
PROJE SONUÇLARI
Çocuğunu camiye getiremeyen anne-babalar deyim yerindeyse şimdi camiden çıkaramıyorlar. “Keşke her
camide bu uygulama olsa!” diye duygularını ifade eden veliler çoğu zaman çocuklarının sayesinde camiye
geldiklerini belirtiyorlar.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Derneği, Hayırseverler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - 10.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

SOSYAL DONATILARIYLA CAMİ: HAS ODA, AŞEVİ, SPOR MERKEZİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI

Mehmet KESKİN
Mahmut ÇETİNKAYA

UNVANI

Uzman İmam-Hatip – Müezzin Kayyım

GÖREV YERİ

Sarıgazi Yunus Emre Camii

İLİ İLÇESİ

İstanbul/Sancaktepe

E-MAİL

Haremeyn21@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Sancaktepe İlçe Müftülüğü Sarıgazi Yunus Emre
Camii ve Yunus Emre Camii Vakfı

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Sancaktepe Halk Eğitim Müdürlüğü, Sancaktepe İş
Adamları Derneği, Esnaf, Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 2012 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Kadınlar, Gençler, Esnaf, Öksüzler, Yetimler, Fakirler,
Öğrenciler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Kadınlara ve gençlere Kur’an ve sünnet ışığında dinî eğitim vermek ve geçmişimizde var olan “Ahilik Teşkilatı”nı günümüzde de hayata geçirmek için esnafa sohbet halkaları oluşturarak ticaret ahlakını hatırlatmak. Geleneğimizde var olan imarethane müessesesini hayata geçirmek, yardıma muhtaç olan insanların
hayatına bir nebze olsun katkıda bulunmak. Mahallede ikamet eden çocukların ve gençlerin sağlıklı, sıhhatli gelişimlerine katkı sağlamak ve kötü yollara yönelmelerini engellemek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Cami müştemilatında ticaret ahlakının “Ahilik Teşkilatı” örneğinden yola çıkarak yerleştirilmesine katkı
sağlamak üzere “Has Oda”; fakir, garip, kimsesiz ve öğrencilerin istifade edebilmesi için “Aşevi”; sportif faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlamak içi “Spor Merkezi” oluşturuldu. Bu çerçevede yürütülen faaliyetler
şu şekildedir:
Has Oda:
► Cami bünyesinde uygun bir mekân “Has Oda” ismiyle tefriş edilerek gerekli ekipmanlar tedarik edildi.
► “Has Oda” içerisinde kitaplık oluşturuldu ve kitaplar temin edildi.
► Oda içerisinde icra edilecek sunumlarda kullanılmak üzere projeksiyon kuruldu.
► Mekânda icra edilecek dersler için haftalık ders planlaması yapıldı.
► Gündüzleri kadınlar için tefsir, hadis ve peygamberler tarihi dersleri başlatıldı.
► Akşamları ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine ayrı günlerde sohbet halkaları oluşturuldu.
► Mahalle esnafı için “Ahi Evran” dersleri başlatıldı.
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Aşevi:
► Aşevinin kurulacağı alan belirlenerek gerekli fizibilite çalışması yapıldı.
► İnşaat aşamasında, mutfakta ve yemek sunumunda kullanılacak malzemeler tespit edilerek
temin edildi.
► Her gün öksüz, yetim, fakir ve öğrencilerden oluşan 400 kişiye yemek verildi.
Spor Merkezi:
► Spor merkezi yapılacak alan için fizibilite çalışması yapıldı. Gerekli ekipmanlar tespit edildi.
► Spor merkezinde gençlerin ihtiyaç duyabileceği aletler ve kullanılacak malzemeler sipariş edildi ve
salona yerleştirildi.
► Spor merkezinin imkânlarını duyurmak ve gençleri bu mekânı kullanmaya teşvik etmek üzere broşürler bastırılıp okullara ve mahalleye dağıtıldı.
► Merkezde icra edilecek sportif faaliyetler belirlendi. Talep edilen sportif etkinliklere göre gençler arasında gruplar oluşturuldu.
► Spor merkezini kullanmak üzere erkekler ve kızlar için ayrı gün ve saatlerde programlar
oluşturuldu.
► Merkezde uzman eğitmenler nezaretinde güreş, jimnastik, zumba ve plates dersleri verildi.
PROJE SONUÇLARI
Gençlere yapılan sohbetler vesilesiyle davranışlarda olumlu yansımalar görülmüş, kadınlara ve erkeklere
yapılan seminer ve derslerle bilgi ve kültür düzeylerinin artırılmasına katkı sağlanmıştır. Aşevi vesilesi ile
muhtaç ailelerin sıkıntısı giderilmiş, dinî kurumlara olan güven pekiştirilmiş, toplumla kaynaşma sağlanmış, cami merkezli bir hayat inşa edilmiştir. Spora düzenli devam eden öğrencilerin hayatlarındaki olumlu
gelişmeler müşahede edilmiş ve okullarındaki başarılarının arttığı gözlenmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler, Sancaktepe İş Adamları Derneği, Esnaf, Cami Cemaati, Çınar Çevre Kurumu, Yunus Emre
Camii Vakfı - 35.000,00 TL (Has Oda), 100.000,00 TL (Aşevi inşaat maliyeti), 25.000,00 TL (Aşevi aylık
yaklaşık maliyet), 30.000,00 TL (Spor Merkezi)

PROJE GÖRSELLERİ
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GENÇLİĞE YÖNELİK PROJELER

CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ALTI MEKTEP ÜSTÜ MABET BİR CAMİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI İlyas ŞAHAN
İLİ İLÇESİ

Kocaeli/Darıca

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Erenler Camii

E-MAİL

ilyassahan25@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Kocaeli/Darıca İlçe Müftülüğü Erenler Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Darıca
Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü, Cami Derneği ve Cemaati, Komşu Esnaf, Hayırseverler

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/12/2018 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Cami Cemaati

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Camileri eğitim merkezi hâline getirmek, 4-6 yaş grubu çocuklara; 7 yaş ve üzeri gençlere kimlik ve kişilik
kazandırmada ailelere yardımcı olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Cami bünyesinde çocukların dinî eğitimlerine katkı sağlamak için oluşturulan proje kapsamında;
► Caminin altında çocuklar, gençler ve kadınlar için müftülük ve kaymakamlıkla yazışmalar neticesinde bir mekân hazırlanması kararlaştırıldı.
► Çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere cami derneği, cemaat, çevre esnafı, hayırseverler ve müftülük işbirliği ile altyapı hazırlandı ve inşa süreci tamamlandı.
► Malzeme deposu, bekleme odası, tuvalet, lavabo, derslik, oyun alanı, mutfak, yemekhane, yönetici ve
öğretmenler odası bölümlerinden oluşan 4-6 yaş Kur’an kursu, 38 öğrenciyle hizmete açıldı.
► Derslik, toplantı salonu, oyun salonu, sohbet ve okuma salonundan oluşan gençlik merkezi; çocukların, gençlerin ve kadınların hizmetine sunuldu.
► Gençlik merkezi için haftalık programlar hazırlanarak uygulandı. Bu çerçevede;
• Kur’an-ı Kerim ve temel dinî bilgiler dersleri,
• “İhya Sohbetleri”,
• İlk, orta ve yükseköğretim öğrencilerinin okul ödevlerinin yaptırılması,
• İngilizce ve matematik gibi ek destek isteyen derslerle ilgili kurslar,
• Robotik kodlama kursu,
• Kitap okuma ve okuduğunu sunma etkinlikleri,
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• Film izleme ve izlenilen filmin değerlendirilmesi,
• Aile, okul ve işyeri ziyaretleri,
• Genç kızlara ve erkeklere yönelik ihya sohbetleri,
• Cuma günleri kadınlara yönelik “Aile Okulumuz: Cuma Sohbetleri”,
• Masa tenisi turnuvası, bilek güreşi çalışmaları,
• Gezi ve kamp programları gerçekleştirildi.
PROJE SONUÇLARI
Toplumun her kesiminden insanların inşa edilen bu mekânlarda vakitlerini güzel bir şekilde geçirdiği gözlemlenmiş, çocukların kişisel gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Darıca Müftülüğü, Cami Derneği ve Cemaati, Esnaf, Hayırseverler - 140.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ASKER UĞURLAMA PROJESİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI

Mehmet KESKİN
Mahmut ÇETİNKAYA

UNVANI

Uzman İmam-Hatip – Müezzin Kayyım

GÖREV YERİ

Sarıgazi Yunus Emre Camii

İLİ İLÇESİ

İstanbul/Sancaktepe

E-MAİL

haremeyn21@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Sancaktepe İlçe Müftülüğü Sarıgazi Yunus Emre
Camii ve Yunus Emre Camii Vakfı

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe İlçe Müftülüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 18/05 /2018 – Bitiş: 20/05/2018

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Askere Gidecek Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Gençlere vatan millet şuuru aşılamak, asker ve asker ocağı kavramlarının tekrar zihinlerde “Mehmetçik” ve
“Peygamber Ocağı” şekline dönüşmesini sağlamak, asker uğurlama merasimlerinde inancımıza ve örfümüze uymayan davranışları önlemek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Asker uğurlama merasimlerini anlamlı hâle getirmek ve birtakım olumsuz örneklerin karşısına olumlu örnekler koyabilmek için başlatılan proje kapsamında;
► Öncelikle mahalle muhtarlığı ile irtibata geçilerek en yakın sevk döneminde çevreden askere giden
gençlerin listesi, resmî olarak alındı ve kendileriyle irtibata geçildi.
► Bir liste oluşturuldu ve o listedeki askerlere göre hediyeler hazırlandı. Bu hediyeler altın, saat, yol
harçlığı, kına ile askerin askerliği boyunca kullanacağı çamaşır, tıraş takımı vb. malzemelerden seçildi. Hediyelerin bir hediye paketi olarak verilmesine özen gösterildi.
► Asker uğurlama programı ile ilgili olarak uygun bir gün seçildi. Mehter takımının programda yer alması sağlandı. Ayrıca mevlid-i şerif ve Kur’an-ı Kerim okumak üzere din görevlileri davet edildi.
► Program aşağıdaki akışa göre gerçekleştirildi:
► Kur-an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okunması
► Askerlik ve vatan sevgisi ile ilgili sohbetin yapılması
► Öğle namazının kılınması
► Konferans salonunda yemek ikramı ve yemek duası
► Selamlama konuşmaları (YECDER Yönetim Kurulu Başkanı, Cami İmam Hatibi)
► Protokol konuşmaları (Kaymakam, İlçe Müftüsü, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı)
► Askere uğurlama duası yapılması
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PROJESİ

► Askere gidecek gençlere hediyeler verilmesi
► Açık alanda mehter takımı gösterisi
PROJE SONUÇLARI
Projenin gerçekleştirilmesi hem asker adaylarını hem ailelerini hem de yakınlarını ve dostlarını memnun
etmiş, kaynaşmaya ve birlik-beraberlik duygularının güçlenmesine vesile olmuştur..
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Yunus Emre Camii Vakfı, Esnaf, Belediye - 4.100,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

AY-GENÇ (AYIK YAŞAYAN GENÇLİK)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mecit BOZKURT
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Bağcılar

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Ahi Evren Camii

E-MAİL

mctbzkrt@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bağcılar İlçe Müftülüğü Ahi Evren Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Kaymakamlık, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivil Toplum Örgütleri, Esnaf

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/09/2015 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Bağımlılık ile mücadelede önleyici tedbirler almak; gençleri her türlü madde ve davranış bağımlılığına karşı korumak; tedavi içerikli çeşitli çalışmalar gerçekleştirmek; sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel faaliyetler ile gençlerin gelişimlerine olumlu yönde katkı sunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Gençlerin maddeten, fikren, zihnen ve bedenen her türlü yanlışlardan uzak durmasını hedefleyen proje
kapsamında;
► Hizmet edecek duyarlı kimseler ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile istişareler yapıldı.
► Bölgede yapılan saha çalışması ile birlikte, yaş gruplarına göre ilgi alanları, kültür seviyeleri ve ekonomik koşulları belirleme çalışmaları yapıldı.
► Gençleri olumsuz etkileyen bölgesel, sosyal ve teknolojik faktörler belirlendi.
► Cami bünyesinde sosyal faaliyet alanı oluşturuldu.
► El ilanları, okul ve veli ziyaretleri ile çalışma duyuruldu.
► Cami bünyesinde değerler eğitimi ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilerek gençler ile devamlı irtibatta
kalındı. Gençler ve çocukların cami gölgesinde nitelikli vakit geçirmeleri sağlandı.
► Çeşitli etkinlikler yapılarak cami bünyesinde sosyal ve kültürel faaliyetler ile bireylerin bedensel,
zihinsel ve ahlaki yönden gelişmelerine, ufuklarının açılmasına katkı sağlandı. Gençlerin fikri ve ahlaki savrulmalarının önüne geçildi.
► Gençlerin farklı kurum ve kuruluşlarda açılan beceri ve yetenek kurslarına katılarak farkındalık kazanmalarına ve meslek edinmelerine katkı sağlandı.
► Cami merkezli etkinliklerde gençlere cami aidiyeti kazanmaları için çeşitli sorumluluklar verildi.
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► Eğitim seviyeleri ve kültürel birikimleri düşük olan aile içi iletişim sıkıntısı sebebi ile huzur arayan
gençlere rehberlikte bulunuldu.
► Tedavi olmaya ikna edilen gençlerin AMATEM, ÇAMATEM, madde bağımlılığı tedavi merkezleri ile
valilik ve kaymakamlık bünyelerinde yürütülen bağımlılık ile mücadele projelerine yönlendirmeleri
yapıldı. 26 bağımlı gencin tedaviye başlamasına vesile olundu.
► Gençlere ve ailelerine manevi moral motivasyon desteği verildi. Bağımlılıkla mücadele yöntemleri
öğretildi..
PROJE SONUÇLARI
Gençlerin geleceğe dair bakış açılarında olumlu gelişmeler görülmüş, girdikleri meclislerde elde ettikleri
beceri ve farkındalıklar sebebi ile öne çıktıkları tespit edilmiştir. Zihinsel, fikirsel ve ahlaki açıdan birçok
kazanım ile birlikte gençlerin bilinç kazandıkları görülmüştür.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Derneği, Hayırsever İş İnsanları, Vakıf ve Dernekler - 50.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

BAĞIMSIZ GENÇ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mehmet KESKİN
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Sancaktepe

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Sarıgazi Yunus Emre Camii

E-MAİL

mehmet.keskinn@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Sancaktepe İlçe Müftülüğü Yunus Emre Camii
ve Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği
(YECDER)

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2016 - Bitiş: 01/09/2016

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Ortaokul ve Lise Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Gençleri ve aileleri madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek ve bu alanda eğitimciler yetiştirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Bağımlılık konusunda aileleri bilinçlendirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında;
► “Bağımsız Genç Proje Koordinasyon Birimi” oluşturuldu. Bu birim, katılımcıların sürece dâhil edilmesinde ve belirlenen ilkeler çerçevesinde hizmeti yürütecek bütün proje unsurlarının temsil edileceği
bir yapı olarak kuruldu.
► “Bağımsız Genç Proje Danışma Kurulu” oluşturuldu. Projenin akademik ihtiyaçlarından, genel ilkelerin seyrinden sorumlu, ağırlıklı olarak eğitimcilerden müteşekkil bir kurul olmasına özen gösterildi.
► “Bağımsız Genç Proje Uygulama Merkezi” oluşturuldu.
► Proje kapsamında planlanan ve üretilen etkinliklerin merkezi YECDER olarak tanımlandı. Mevcut
eğitim hizmetleri organize edilerek etkinleştirilip belli bir kompozisyona dayandırılarak bölgede uygulandı.
► Ulusal, dinî ve uluslararası takvim günleri ve bu günlerde neler yapılacağı belirlendi.
► Proje süresince yapılacak takvim günleri etkinlikleri belirlenerek projenin yönetim ilkesi gereği etkinlik tarihleri netleştirildi. Böylece programın hedefleri gözetilerek her karara katılımcıların iradelerini yansıtabilmeleri için gerekli zemin oluşturuldu.
► “Bağımsız Genç” projesinde uygulanacak eğitimler ve bu eğitimleri verecek eğitimciler belirlendi.
► Projede görev alan eğitimciler, “Bağımsız Genç Proje Koordinasyon Birimi” tarafından seçildi ve organize edildi. Eğitimcilerin her birinin pedagojik formasyona sahip ve alanına hâkim olması göz önünde bulunduruldu.
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BAĞIMSIZ

GENÇ

► Bağımsız Genç proje eğitim içerikleri geliştirildi.
► Seminer içerikleri, hedef kitle öğrencilerinin hazır bulunurluk düzeyleri dikkate alınarak hazırlandı.
Konular ve örneklemeler, çağımız gençliğinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarla süslenmiş; gencin
kendisine, ailesine, milletine ve tüm insanlığa faydalı bireyler olmasını hedefleyen bir vizyon dahilinde hazırlandı. Eğitim içeriklerinin yeni yaklaşım modellerini içermesine özen gösterildi. Milli
Eğitim Bakanlığının yeni yaklaşımında öğretmeni merkezden alıp yerine öğrenciyi koyan ve öğretmeni kolaylaştırıcı olarak yeniden tanımlayan yapılandırmacı yaklaşım, kuramsal ve uygulamaya
yönelik eğitimlerde gözetildi. Her eğitim faaliyetinin ardından dinamik bir mahiyette gelişimci ruh
canlı tutuldu.
► “Bağımsız Genç” proje tanıtım etkinliği yapıldı.
► İlgili kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen bir açılış etkinliğiyle ilçe, il ve ulusal
düzeyde projenin duyurulması sağlandı. Projenin çeşitli açılardan anlatıldığı materyaller dağıtılarak
projenin bilinirliği sağlandı.
► Projenin, ilgili kurumlar tarafından etraflıca anlaşılabilmesi için proje tanıtım toplantıları ve sunumları yapıldı. Bu amaçla millî eğitim müdürlükleri, spor müdürlükleri, gençlik merkezleri ve ilgili kurumlar ziyaret edilerek projenin tanıtımı yapıldı. Ayrıca çevre okulların idareci ve öğretmenleri ile
öğrencilerin proje hakkında bilgilendirilmesi için işbirliği yapıldı.
► Okullarda öğrencilere yönelik seminerler düzenlendi.
PROJE SONUÇLARI
Proje kapsamında Sancaktepe, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde yer alan 40 okulda 3.000
öğrenciye seminerler verilmiştir. Eğitim hizmetlerinden istifade eden 3.000 öğrencinin ebeveynlerinin de
“Bağımsız Genç” projesine katılmaları sağlanmış, böylece öğrencilerin ve velilerin madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CÂMİAKADEMİ / HAYME ANA PROJESİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mehmet ATALAY
İLİ İLÇESİ

Samsun/Atakum

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

OMÜ Kampüs Camii

E-MAİL

mehmet_atalay@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Samsun/Atakum İlçe Müftülüğü Ondokuzmayıs Üniversitesi Kampüs Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

OMÜ Rektörlüğü, İl Müftülüğü, KYK İl Müdürlüğü, Atakum
İlçe Müftülüğü, İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Câmiakademi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 25/10/2017 - Bitiş: 13/12/2018

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Üniversite Öğrencileri (Kız)

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Kız öğrencilere yönelik aile olma bilinci, evlilik hukuku, çocuk eğitimi ve gelişimi, ev ekonomisi, mahremiyet vb. konularda farkındalık kazandırmak ve huzurlu bir neslin inşasına katkıda bulunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
“Hayme Ana Atölyesi”, OMÜ Kampüs Camii/Camiakademi Hanımeli Koordinatörlüğü’nün bir atölye çalışması olup, kız öğrencilere yönelik cami merkezli eğitim seminerleri, panel, söyleşi, konferans, okuma, tahlil
günleri vb. çalışmalarından bir tanesidir.
Proje kapsamında;
► Câmiakademi Hanımeli Koordinatörlüğü ile birlikte öncelikle projenin fikrî zemini, metin taslağı ve
yol haritası oluşturuldu.
► Projenin paydaşlarıyla gerekli iletişim, paylaşım ve istişareler yapıldı.
► Projenin doküman, insan kaynakları ve maddi kaynaklarıyla ilgili Ar-Ge süreci tamamlandı.
► İlgili kurum ve kişilere projenin kesinleşmiş tarihleri sunuldu ve gerekli resmî onaylar alındı.
► Câmiakademi Hanımeli Medya Koordinatörlüğü afiş tasarımı ve duyuru çalışmalarını tamamlayarak projenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.
► Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, dörder haftalık seminerler şeklinde aşağıdaki başlıklar
altında proje içeriği kız öğrencilere sunuldu;
► “İslam’ın Kadına Verdiği Değer”
• İslam öncesi kadının sosyo-psikolojik durumu
• İslam’ın doğuşu ile kadının yeniden doğuşu
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PROJESİ

► “Kadın İlmihâli”
• Kadının özel hâlleri ve fıkhı
• Evin özel hâlleri ve fıkhı
► “Nişan ve Evlilik Süreci”
• Eş seçiminde nelere dikkat edilmeli?
• Nişanlılık süreci ve korunması gereken sınırlar
• Düğün ve cemiyet fıkhımız
► “Toplumsal Hayatta ve Sistem İçerisinde Kadın”
• Eş olarak kadın
• Anne olarak kadın
• Önceliğimiz ne olmalı? Annelik mi? Kariyer mi?
• Çalışırken evimizi ihmal ediyor muyuz?
• Çalışma hayatımızda sınırlarımız ne olmalı?
► Proje kapsamında gelinlik tasarımı, çeyiz modelleri vb. konularda örnek uygulamalar yapıldı. Ayrıca
gerçekleştirilen sunumlardan sonra katılımcılar ve misafir hocalarla soru-cevap şeklinde hasbihâller yapıldı. Seminerlerin sonunda katılımcılara Atakum İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan katılım
belgeleri takdim edildi.
PROJE SONUÇLARI
Öğrencilerden alınan geri dönütlerde, yanlış bilinen birçok ezberin bu seminerler sayesinde bozulduğu, sahih ve sağlıklı bilgilere ulaşıldığı ve projenin devam etmesi gerektiği memnuniyetle ifade edildi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Câmiakademi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Şehir Esnafı - 5.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN CAMİLERE KAZANDIRILMASI PROJESİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mehmet AYDIN
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Pendik

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Hatice Ana Camii

E-MAİL

mehmeta2728@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Pendik İlçe Müftülüğü Hatice Ana Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 28 /01/2014 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

8-15 Yaş Arası Çocuklar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Caminin alt katına açılan BELNET İnternet Bilgi Evi hizmeti sayesinde derslerini yapmaya gelen çocukların camiyle tanışmasını, vakit namazlarına gelmesini ve Kur’an eğitimlerinden faydalanmasını sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Güvenli internet kullanımı imkânının ücretsiz olarak cami müştemilatında hizmete sunulduğu proje kapsamında;
► Gençlerin ve çocukların camilere kazandırılması düşüncesiyle cami derneği üyeleriyle istişare yapıldı. Bu fikir alışverişi neticesinde projenin destekçisi İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ziyaret edilerek proje anlatıldı.
► Projenin ilgili kurumdan destek görmesi üzerine caminin alt katında bulunan yer tahsis edildi.
► Gerekli tüm alt yapı ve restorasyon çalışmaları, İBB tarafından yapılarak BELNET Projesi hizmete
girdi. Şubeyi işletecek personel İBB tarafından görevlendirildi.
► Gençler ve çocuklar sunulan ücretsiz ve güvenli internet hizmetinden cami bünyesinde faydalandı.
► Okul çağındaki öğrencilere ders çalışma ortamı oluşturuldu ve gönüllü olanların namaza iştirak etmeleri teşvik edildi.
► Çocukların bilgi evinde bulunduğu süre zarfında ailelere BELNET sistemi üzerinden konum ve şubenin iletişim bilgileri SMS ile gönderildi.
► Camide çocuklara Kur’an-ı Kerim dersleri verildi. İmamlık ve müezzinlik uygulamaları gerçekleştirildi. Ayrıca çocuklar zaman zaman hediyelerle sevindirildi.
► BELNET hizmeti aracılığıyla çocuklara karne dönemlerinde çeşitli karne hediyeleri verildi.
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ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN CAMİLERE KAZANDIRILMASI PROJESİ

PROJE SONUÇLARI
Camiyle tanışmamış birçok çocuk, bilgi evi sayesinde camiyle buluşmuş, bilgi evi çocukların kötü ortam ve
alışkanlıklardan uzak kalmasına yardımcı olmuş, dinî ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik İlçe Müftülüğü

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

GEÇ KALMA GENÇ KAL PROJESİ (GENÇLİK MERKEZİ)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Abdülkadir KOÇAR
İLİ İLÇESİ

Mersin/Mezitli

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Mustafa Şahin Camii

E-MAİL

abdulkadir_kocar@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Mersin/Mezitli İlçe Müftülüğü Mustafa Şahin Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Mezitli İlçe Gençlik Koordinatörlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 03/15/2017 – Devam ediyor

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

12 ile 24 Yaş Aralığı Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Gençlerin dinî, millî değerler çerçevesinde sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Gençlerin cami merkezli din hizmetlerinden daha fazla yararlanmaları ve cami merkezli gençlik hizmetlerini geliştirmek üzere hazırlanan proje kapsamında;
► Cami arsası içerisinde bulunan ve kullanılmayan alan üzerine 90 m2 planlı, tek katlı gençlik merkezi
binası inşa edildi.
► Gençlik merkezinde şark köşesi, kitaplık ve çay ocağının yanı sıra masa tenisi, vücut geliştirme aleti,
2 adet kondisyon bisikleti, langırt, Xbox etkileşimli bilgisayar oyunu, playstation, okçuluk vb. köşelerini ihtiva eden bir spor ve oyun alanı oluşturuldu.
► Okullarda gençlik merkezinin tanıtımı yapılarak gençler davet edildi.
► Gençlik merkezine devam eden gençler arasında ortak etkinlik takvimi oluşturabilmek adına akran
grupları oluşturuldu.
► Gençlerin lig maçlarını nezih bir ortamda izlemelerine imkân verebilmek için televizyon vb. gerekli
cihazlar temin edilerek abonelikler yapıldı.
► Belirlenen periyotlarla gençlere yönelik ikramlı sohbetler düzenlendi. Dinî ve millî gün ve gecelerde Kur’an tilaveti, ilahi ve kaside dinletilerinin bulunduğu özel programlar gerçekleştirildi. Şehitleri
anma, Kudüs vb. konulu programlar tertip edildi.
► Gençlere liselere ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık için matematik kursu açıldı.
► Gençlik merkezinde İlçe Müftülüğü bünyesinde bulunan Kur’an kurslarında öğretim gören kız ve erkek öğrencilere yönelik özel programlar düzenlendi. Hafız öğrencilere tashih-i huruf dersleri verildi.
► Gençlik merkezi, kış sezonunda gün boyunca açık tutulup görevliler nezaretinde isteyen gençlerin
kitap okumalarına ve spor alanından istifade etmelerine imkân sağlandı.
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► Gençlik merkezi, yaz Kur’an kurslarında aktif olarak kullanıldı. Öğrencilerle bazı etkinlikler, gençlik
merkezinde gerçekleştirildi.
► Gençlerin ilgi ve beklentileri göz önüne alınarak çeşitli sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. programlar
gerçekleştirildi.
PROJE SONUÇLARI
Aylık olarak ortalama 100’ü aşkın gencin istifade ettiği gençlik merkezi ile gençlerin dinî ve millî konularda
farkındalık sahibi olmalarına katkı sağlandı. Camide ve çevresinde gençlerin daha fazla vakit geçirerek
olumsuz bir takım telkinlere ve fiillere maruz kalabilecekleri ortamlardan uzakta nezih bir çevre edinmelerine imkân sağlandı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami ve Gençlik Derneği, Hayırseverler - 120.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

GENCİM, KARARLIYIM, CAMİDEYİM
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ahmet SIRDAŞ
İLİ İLÇESİ

Mardin/Artuklu

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Sadık Yay Camii

E-MAİL

cagri47@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Mardin/Artuklu İlçe Müftülüğü Sadık Yay Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Mardin İl Müftülüğü, Artuklu İlçe Müftülüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/11/2018 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Gençlerin camiye gelmelerini sağlamak; dinî bilgilerini arttırmak; zihinlerindeki soru ve sorunlara çözüm
bulmak; her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bidatten onları uzak tutmak ve
zararlı alışkanlıklara yönelimlerini engellemek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Gençleri cami ile buluşturmak ve cami merkezli etkinliklerde daha fazla vakit geçirmelerine imkân sağlamak için başlatılan proje kapsamında;
Proje Koordinasyon Ekibinin Oluşturulması:
► Cami imam-hatibinin başkanlığında cami görevlileri ve eğitime katılacak kişilerden oluşan proje koordinasyon ekibi oluşturuldu.
► Proje koordinasyon ekibinde bulunan kişilerle istişare toplantıları yapıldı.
► Proje koordinasyon ekibinde bulunan kişilere gençlerin davranış ve psikolojileri ile ilgili eğitim verilmesi sağlandı.
► Eğitimi verecek eğitimcilerin gençlerle diyalog sağlayabilecek güler yüzlü, konuşma becerisine sahip
kişilerden seçilmesine özen gösterildi.
Projenin Tanıtılması:
► Cami cemaatine projenin içeriği hakkında günlük vaaz ve sohbetlerde bilgilendirme yapılarak gençlerin katılımlarını arttırmak için destek sağlamaları istendi.
► Çevre camilerdeki din görevlileriyle görüşmeler yapılarak projenin diğer camilerde anlatılması sağlandı.
► Camiye gelen gençlerle görüşülerek arkadaşlarını haftalık yapılacak programa davet etmeleri
istendi.
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► Din görevlilerinin başta kendi aile bireylerinin projeye destek vermesi ve programa katılmaları sağlandı.
► Sosyal medya grupları oluşturularak gençler davet edildi. Her hafta camide icra edilecek programın
konusu, konuğu ve saati gruptan ilan edildi.
Projenin Yürütülmesi:
► Proje kapsamında her hafta cuma günü yatsı namazından sonra gençlere yönelik sohbetler gerçekleştirildi. Sohbet vaktinin belirlenmesinde gençlerin iş ve okul durumları göz önünde bulunduruldu.
► Projeye yaklaşık 45 genç katılım sağladı.
► Yaklaşık iki yıldır süren projede her hafta belirlenen konu, misafir konuk tarafından işlendi.
► Gençlere sohbetler Diyanet İlmihâli I. ve II. ciltlerinden yapıldı.
► Konuk tarafından sohbet ve yapılan kısa bir değerlendirmeden sonra gençlerin katılımını sağlama
amacıyla soru sormaları için imkân sağlandı.
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler:
► Gençlerin sohbetlere katılımını arttırmak için her ayın son haftası halı saha maçı düzenlendi.
► Her hafta yapılan sohbet aralarında çay, pasta, meyve vb. ikramlarda bulunuldu.
► Gençlere 40 hadis ezberletilerek hadisler hakkında sohbetler düzenlendi.
► Sohbetlere ara verildiği final dönemlerinde yemek ve çiğ köfte ikramları yapıldı.
PROJE SONUÇLARI
İki yıldır devam eden proje ile yaklaşık 45 genç, ilmihal bilgilerini yenileme imkânı bulmuş, sohbet ortamından yararlanarak zihinlerindeki soru ve sorunları gidermiştir. Kış aylarının uzun gecelerinde uygulanan projeye önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler - 3.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

GENÇLERE YÖNELİK CAMİ MERKEZLİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ (CÂMİAKADEMİ)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mehmet ATALAY
İLİ İLÇESİ

Samsun/Atakum

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

OMÜ Kampüs Camii

E-MAİL

mehmet_atalay@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Samsun/Atakum İlçe Müftülüğü Ondokuzmayıs
Üniversitesi Kampüs Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

OMÜ Rektörlüğü, İl Müftülüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü,
Büyükşehir Belediyesi, KYK İl Müdürlüğü, Atakum İlçe
Müftülüğü, İlahiyat Fakültesi, Câmiakademi Eğitim Kültür
Yard. Der.

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 20/04/2012 - Bitiş: 20/02/2019

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Üniversite Öğrencileri (Kız-Erkek)

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Üniversite eğitimi için dünyanın ve ülkemizin değişik bölgelerinden OMÜ Kampüsü’ne gelmiş öğrencilere
yönelik dinî, sosyal, kültürel, psikolojik vb. alanlarda cami merkezli danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
2012 yılında başlayan proje çerçevesinde;
► Hedef kitlenin mevcut fotoğrafını görmek için istişare, anket ve zemin etütleri yapıldı.
► Projeyle alakalı yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalar araştırılıp analiz edildi.
► Projenin ortalama maliyeti ve ekonomik ortakları tespit edildi.
► Proje için camide etüt salonu, gençlik merkezi, genç ofis, danışmanlık merkezi vb. çok amaçlı mekânlar oluşturuldu.
► Sabah namazı sonrası, güne nebevî bir bereket getiren hadis sohbetleri yapıldı. Hadis sohbetleri, erkek ve kız öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere haftada bir kez takrir usulü ile icra edildi.
► Gençleri, fikrî savrulmalardan korumak için alan uzmanlarıyla tefsir dersleri yapıldı. Tefsir dersleri,
öğrencilerin ders saatleri dikkate alınarak haftada bir kez (erkek ve kız) kavram ve konu merkezli
mütalaalar şeklinde icra edildi.
► Hafızlık yapan öğrenciler için 7/24 hafızlık sistemi ve hafızlık odaları oluşturuldu. Bu çalışma vesilesiyle hafız olup “haslama” yapmak isteyen öğrenciler ile kabiliyeti olup hafızlık yapmak isteyen
erkek-kız öğrencilere öncelikle tecvit ve hurufat dersleri verilerek hafızlık yapabilecekleri ve ezberlerini dinletebilecekleri bir sistem oluşturuldu.
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► Gençleri dinlemek ve çözüm üretmek için manevi danışmanlık ve rehberlik ofisi oluşturuldu.
► Kampüsteki erkek ve kız yurtlarında ilahiyat atölyeleri oluşturuldu. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği esasına dayalı olarak yürütülen bu çalışma çerçevesinde belirlenen konu başlıkları üzerinde
soru-cevap formatında farkındalık sohbetleri düzenlendi.
► Öğrencilere ulaşabilmek için ayet, hadis ve özlü sözleri ihtiva eden eğitici ve öğretici mesajlar billboardlardan yayınlandı.
► Sadaka taşı fikri ile ihtiyaç sahibi öğrenciler için cami merkezli infak fonu oluşturuldu. Banka hesaplarında biriken bağışlar, oluşturulan bir komisyonun takip ve nezaretinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin
ve ailelerin hesaplarına iletildi.
► Camide, ilmî, fikrî ders halkaları oluşturulup, üniversite hocaları ile kitap okuma, tahlil ve sunum
günleri düzenlendi.
► Karşılıklı uhuvveti pekiştirmek için öğrenci evi ziyaretleri ve kardeş cami buluşmaları gerçekleştirildi.
► Kampüsteki öğrenci topluluk ve kulüpleri ile kolektif hizmetler üretildi. Bu çerçevede insani yardım
kuruluşlarının yetimler, engelli çocuklar ve mültecilere yönelik faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla iş bölümü ve lojistik destek uygulaması yapıldı.
► Vize ve final sınavları sonrası moral için kır gezileri, sportif ve sosyal etkinlikler ile talep eden öğrenciler için cami külliyesinde mezuniyet programları düzenlendi.
► Mezun olacak öğrencilere uzmanlar tarafından evlilik öncesi eğitim ve aile seminerleri verildi.
► Karate, judo, masa tenisi, güreş ve futbol takımları ile daha çok öğrenciye ulaşıldı.
► Cami merkezli sosyal medya ve prodüksiyon ekibiyle kısa film çekim-kayıt teknikleri, ses, ışık, sahne, kamera ve stüdyo ekipmanlarını kullanma konularında eğitimler düzenlendi. Camide tekno-atölye oluşturarak gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak teknik imkân, mekân
ve materyal sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Gençlerin zihin ve gönül dünyasında pratikleriyle birlikte, sahih ve sağlıklı bir İslam tasavvuru oluşturuldu.
Gençlere camide sunulan sosyo-psikolojik, manevi ve ilmî ortamlarla muhtemel tehlikeli savrulmaların
önüne geçildi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Câmiakademi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Şehir Esnafı - 20.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

GENÇLİK İÇİN GENÇLERLE EL ELE
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Cemil ÇİÇEK
İLİ İLÇESİ

Burdur/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Kameriye Camii

E-MAİL

cicek.cemil@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Burdur İl Müftülüğü Kameriye Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Burdur Valiliği, Burdur İl Müftülüğü, Burdur İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Burdur
Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Burdur İmam Hatip Okulları
Mezunları ve Mensupları Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/10/2017 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Öğrenciler ve Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Burdur’da eğitim-öğretim gören ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sahip çıkarak onları zararlı akım,
görüş ve alışkanlıklardan uzaklaştırmak; onları iyiye, güzele ve hayra yönlendirerek ailesine, vatanına ve
milletine hayırlı birer evlat olmalarına katkı sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Öğrencilerin dinî ve ahlaki gelişimlerine olumlu yönde destek olmak için başlatılan proje kapsamında;
► Öncelikle gençlere ve öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalarda proje paydaşı olacak kurumlar tespit edildi. Belirlenen ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek planlanan proje hakkında bilgilendirmede bulunuldu ve projeye destek vermeleri istendi. Olumlu geri dönüşler üzerine harekete
geçildi.
► Yerleşim birimindeki bazı okullar pilot okul seçilerek idarecileri ile irtibata geçildi. Proje hakkında
idareci, öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.
► Öğrencilerden ilgi ve desteğe muhtaç olanların tespit edilmesi sağlandı. Belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı ve burs, ailelerine ise ayni ve nakdî yardımlar ulaştırıldı.
► Lise düzeyinde eğitim öğretim gören erkek öğrencilerle her hafta cumartesi günleri bir camide sabah
namazında buluşuldu. Öğrencilerle sohbet edilip kahvaltı ikram edildi.
► Öğrenci ve gençlerle il içerisindeki tarihî mekânlar ve turistik yerler gezildi. Faaliyetlere en fazla iştirak eden öğrencilere yönelik ücretsiz Çanakkale, Bursa ve Konya gezileri düzenlendi. Aileleriyle birlikte toplu kahvaltı programları tertip edildi.
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► Kız ve erkek üniversite öğrencilerine yönelik misafir konuşmacıların katılımlarıyla haftalık sohbetler, konferans ve seminerler düzenlendi.
► Öğrencilerle birlikte çeşitli zamanlarda piknikler ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi.
► Özel problemleri olan öğrencilerle bire bir ilgilenilerek çözüm yolları konusunda rehberlik edildi. Bu
öğrenciler, gerektiğinde ilgili sosyal hizmet kurumlarına yönlendirildi.
► Lise öğrencilerinin talepleri doğrultusunda ücretsiz kurslar açıldı. Üniversite sınavlarına hazırlık için
destek dersleri düzenlendi.
► İmam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrenciler için tashih-i huruf kursları
düzenlendi.
PROJE SONUÇLARI
Yürütülen faaliyetlerin öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, zararlı akım ve görüşlere karşı bilinçli hâle gelmeleri konusunda önemli bir boşluğu doldurduğu müşahede edilmiştir. Maddi yardım ve burs
imkânlarıyla öğrencilerden bir kısmının eğitim ve öğretimlerinin sağlıklı bir ortamda devam etmesine katkı
sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Burdur İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cami Cemaati,
Esnaf ve Yöre Halkı - 130.000,00 TL (Toplam maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

GÖZ BEBEĞİMİZ GENÇLERİMİZ, VAR GÜCÜMÜZLE DESTEĞİZ!
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Vahdettin GÜZEL
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Bağcılar

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Çiftlik Demircan Camii

E-MAİL

vguzel69@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul Bağcılar İlçe Müftülüğü Çiftlik Demircan Merkez
Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar İlçe Müftülüğü, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Sağlık Grup
Başkanlığı, Bağcılar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Olimpik Spor Salonu, Bağcılar Gençlik
Merkezi, Kızılay

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 15/01/2009 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Dinî, millî ve kültürel değerlerimizi genç nesillere aktarmak; spor ve sosyal etkinlikler vasıtasıyla onları
bağımlılıktan uzak tutmak; vatanına, milletine ve dinine bağlı nesiller yetiştirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Gençlerin dinî ve ahlaki gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamak için başlatılan proje kapsamında;
► İlçede bulunan okullar, dernekler, spor tesisleri, kütüphaneler, etüt merkezleri, dershaneler, sürücü
kursları, kafeler, çay bahçeleri, gençlik merkezleri ziyaret edilerek cami faaliyetleri tanıtıldı. Faaliyetlerin detaylıca anlatıldığı kitapçıklar ve broşürler dağıtıldı. Gençlere beklentileri sorularak gerekli
notlar alındı.
► Milli Eğitim Müdürlüğü, muhtarlıklar ve cemaat ile işbirliği yapılarak genç nüfusun demografik durumları, hangi konularda eğitime daha çok ihtiyaç duydukları, dinî bilgilere hakimiyetleri, bağımlıların oranı, engelli sayısı, engellilik oranları ve ihtiyaçları tespit edildi.
► İhtiyaç duyulan eğitim alanları, eğitimcilerin sayısı, gerekli materyaller ve diğer ihtiyaçlar belirlenerek adım adım uygulanacak program belirlendi.
► Haftanın belirli günlerinde Kur’an-ı Kerim, temel dinî bilgiler, Arapça, hadis, fıkıh ve tefsir dersleri
yapıldı.
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► Her ay düzenli olarak alanlarında uzman kişiler tarafından farklı konularda seminerler yapıldı.
► Cumartesi günleri sabah namazı buluşmaları ve kahvaltı programı düzenlendi.
► Sadece binaların değil ruhların da buluşturulduğu “Okul-Cami Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi.
► Aileler, psikologlar ve narkotik polisleri ile işbirliği yapılarak bağımlı gençlerin Bakırköy Mashar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisinin yapılması sağlandı.
► Bağcılar Belediyesinin çeşitli spor tesislerinde eğitimciler nezaretinde yüzme, voleybol, basketbol,
masa tenisi vs. etkinlikler düzenlendi.
► “Tarih-Kültür Gezileri” etkinliği adı altında çeşitli tarihî mekânlara ziyaretler yapıldı.
► Cuma günleri yapılan etkinliğin ardından vaizler tarafından gençlerin zihinlerindeki itikadi soruların cevaplarının verildiği söyleşiler düzenlendi.
► Her ayın ilk perşembe günü, gençlerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak amacı ile başlatılan
‘’Gönül Sohbetleri’’ etkinliği, akşamları yapılan ev ziyaretleri ile taçlandırıldı.
► Her ay, farklı bir zekâ oyunu turnuvası düzenlendi.
► Yazar ve eserlerinin tanıtıldığı ‘’Nasıl Kitap Kurdu Olunur?’’ programı her ay farklı bir yazar ile sürdürüldü.
► Her yıl “15 Temmuz Şehitleri” ile “Çanakkale Şehitleri”ni anma ve asker uğurlama programları düzenlendi. Bu programlarda gençlere vatan sevgisi ve vatana hizmetin önemi anlatıldı.
► Gençlerin psikolojik sorunlarına çözüm üretmek amacıyla gençlere psikologlar tarafından profesyonel destek verildi.
► Her eğitim-öğretim dönemi başında Başkanlığın TV ve radyo kanalları, süreli ve basılı yayınları tanıtıldı. Seçilen programlar haftada bir defa toplu olarak izletildi. Yeni çıkan kitaplar okunarak müzakereleri yapıldı.
► Cami bünyesinde gençler arasında bisiklet ödüllü bilgi yarışmaları düzenlendi.
► Sosyal faaliyetler kapsamında yaz mevsiminde her iki haftada bir İstanbul’un muhtelif mesire alanlarında piknikler düzenlendi.
► “Suriyeli Gençler ile Uyum Çalışması” çerçevesinde duyguların dile döküldüğü karşılıklı mektuplar
yazılıp psikologlar tarafından değerlendirildikten sonra bunlar, belediye tesislerinde düzenlenen yemek organizasyonlarında paylaşıldı.
► Aileler, öğretmenler ve psikologlarla işbirliği yapılarak engelli gençlerin sosyalleşmelerine katkıda
bulunmak amacı ile Bağcılar Engelliler Sarayında bir program düzenlendi. Bu mekân kendilerine tanıtılıp nasıl faydalanabilecekleri ile ilgili bilgi verildi. Eş zamanlı olarak uzmanlar tarafından “Manevi
Motivasyon Çalışması” yapıldı.
► Kızılay ile görüşülerek gençlerin düzenli olarak kan bağışında bulunmaları sağlandı.
► Her eğitim-öğretim döneminde iki defaya mahsus olmak üzere “Sosyal Medyayı Doğru Kullanma ve
Sosyal Medyanın Zararlarından Korunma Yöntemleri” başlıklı bilinçlendirme çalışması yapıldı.
► Her ay vizyondaki filmlerden bir tanesi seçilerek izlenmek üzere sinemaya gidildi, sonrasında filmin
kritiği eğitimciler eşliğinde yapıldı.
► Her eğitim-öğretim dönemi sonunda hava şartlarına bağlı olarak açık/kapalı alanda büyük bir coşku
ve muhabbet ile ikramlar eşliğinde ‘’Hatim Merasimi’’ düzenlendi.
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE SONUÇLARI
Gençlere millî ve manevi değerler eğitimi verilmiş, bağımlı gençler tedavi edilerek gerekli destek verilmiş,
sağlıklı gençlerin ise bağımlılıktan korunması sağlanmıştır. Engelli gençlerin hayata tutunması ve toplumda faal olarak yer almaları sağlanmıştır. Suriyeli gençlerin topluma uyum sağlaması için yürütülen çalışmalar başarılı sonuçlar vermiştir. Gençlerin sosyal medya kullanımları, verilen eğitimler, zekâ oyunları ve
sportif aktiviteler sonucunda kontrol altına alınmıştır. Yapılan istatistikler sonucunda gençlerde istenilen
yönde ve beklenilen ölçüde değişim sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Belediye, Müftülük, Cami Derneği ve Cemaati, Esnaf - 80.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ

114

115

CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

MABEDİN GÖLGESİNDE YETİŞEN GENÇLİK
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Samet YÜZÜGÜLDÜ
İLİ İLÇESİ

Erzurum/Palandöken

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Yıldız Camii

E-MAİL

sametyuzuguldu@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Erzurum/Palandöken İlçe Müftülüğü Yıldız Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

DAP (Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi)

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/03/2017 - Bitiş: 07/09/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Yetişkinler, Çocuklar, Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Mahallede bulunan çocuklar başta olmak üzere gençler ve yetişkinler ile cami arasında kopmaz bir bağ
oluşturmak, caminin çocukların hayal dünyasında olumlu bir öge olarak yer almasını sağlamak, cami bünyesinde gençlerin ve çocukların etüt yapabileceği, her daim minare gölgesinde vakit geçirebilecekleri bir
mekân hazırlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Caminin öğrenci hareketliliğinin yoğun olduğu bir bölgede bulunması hasebiyle gençleri madde bağımlılığı
başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için cami altında atıl durumda olan yaklaşık 400
m2 alanın aktif hâle gelmesi için bir proje hazırlandı. Bu kapsamda;
► Hazırlanan proje, kaynak temin için DAP’a ( Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi) sunuldu.
► Projenin kabulünün ardından cami altında bulunan mekânın iyileştirme çalışmaları başlatıldı.
► İnternet destekli 10 adet bilgisayar, 2.000 kitap kapasiteli kütüphane, 2 adet oyun konsolu ve 4-6 yaş
sınıflarından oluşan mekân tamamlanarak faaliyete geçirildi.
► Fiziki düzenlemelerinin yapılmasının ardından gençler için oluşturulan mekân; öğrencilere, okul yöneticilerine ve velilere tanıtıldı.
► Projenin hayata geçmesi ile birlikte merkezde günlük kız ve erkek öğrencilerden toplam 100 gence
hizmet sunuldu. 4-6 yaş Kur’an kursunda 45 öğrenciye eğitim verildi.
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PROJE SONUÇLARI
Aylık 4.500 çocuğun ve gencin bilfiil kesintisiz olarak cami ile irtibatı sağlanmıştır. Çocukların okul derslerini bu mekânda yapmaları ile birlikte sıcak bir mekânda cami merkezli vakit geçirmeleri sağlanmıştır.
Düzenlenen sosyal etkinlikler (sabah kahvaltıları, toplu yemek programları, ilahi dinletileri vb.) çocukların
ve gençlerin ilgilerinin gençlik merkezine yönelmesini sağlamıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Türkiye Diyanet Vakfı, DAP - 198.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

MİNARE GÖLGESİNDE YETİŞEN BİR GENÇLİK
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Memet ŞENYİĞİT
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Güngören

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Merter Veysel Karani Camii

E-MAİL

memetsenyigit@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Güngören İlçe Müftülüğü Merter Veysel Karani
Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Güngören Kaymakamlığı, Güngören İlçe Müftülüğü, İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/03/2018 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Minare gölgesinde imanlı, ahlaklı, erdemli, millî ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
“Minare Gölgesinde Yetişen Bir Gençlik” projesi, bir gencin evinden çıktığı zaman aradığı her şeyi camide,
minare gölgesinde bulabilmesi ve bu manevi havayı teneffüs ederek yetişmesi için hayata geçirilen bir
gençlik merkezi projesidir.
Proje kapsamında öncelikle inşa faaliyetlerine başlanmış ve akabinde pek çok üniteye sahip kompleks bir
yapı vücuda getirilmiştir.
Bu merkezle gençlerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını insan fıtratına uygun bir biçimde karşılayacakları ve
şahsiyetlerini inşa edebilecekleri bir sosyal ortam hedeflemiştir.
Bu kapsamda;
► Caminin hemen bitişiğinde bulunan binanın 3. katı lojmanlar (4 adet), 2. katı beş sınıflı Kur’an kursu
ve etüt merkezi, 1. katı üç sınıflı 4-6 yaş Kur’an kursu, -1. kat gençlik merkezi ve -2. kat spor salonu
olarak projelendirildi.
► Gençlik merkezi; oyun salonları, kitap okuma salonu, sohbet salonu, spor/fitness salonu, mutfak vb.
alanları ihtiva edecek şekilde dizayn edildi.
► Gençlik merkezinde bilardo, langırt, air hokey, masa tenisi, internet cafe, playstation vb. oyun alanları
ve araçları hizmete sunuldu.
► Spor ve fitness salonunda koşu bandı, uzay bisikleti, ağırlık aletleri, kum torbası vb. malzemelerin
yanı sıra iki adet duşakabin kullanıma açıldı.
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► Gençlik merkezi ve sahip olduğu imkânlar cemaate uygun yollarla duyuruldu. Gençlerin camiyi sevmelerini ve cami derslerine iştirak etmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
► Gençlik merkezi her gün 10:00-22:00 saatleri arasında belirlenen bir program çerçevesinde kız-erkek,
genç-yaşlı üyelik sistemine dâhil olan herkese açıldı. Gençlerin cemaate iştirak etmeleri için namaz
vakitlerinde kapatıldı. Üyelik için cami bünyesinde icra edilen derslerden en az birine katılmak şartı
konuldu.
► Gençlik merkezinin açık olduğu saatlerde cami görevlileri veya kadın öğreticilerden mutlaka bir görevli hazır bulunduruldu.
► Merkezde özel hoca eşliğinde sportif faaliyetler yapıldı. İlçede bulunan Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere belirli gün ve saatlerde gençlik merkezinden istifade etme imkânı sağlandı.
► Cuma akşamları sohbet salonunda kızlara yönelik sohbetler düzenlendi.
► Cami merkezli ortaokul, lise ve üniversite gençlik grupları oluşturuldu.
► Cami görevlileri tarafından gençlere yönelik okul dersleri ile fıkıh, hadis, dinî bilgiler, ilmihâl ve
Kur’an-ı Kerim öğretimini ihtiva eden haftalık ders programları hazırlandı ve uygulandı. Derslerden
sonra oyun salonları gençlerin kullanımına tahsis edildi.
► Çocuklara ve gençlere yönelik belirli zaman dilimlerinde -yaş grupları göz önünde bulundurularakspor turnuvaları, doğa yürüyüşleri, paintball, yüzme, gezi, piknik, çiğ köfte ve kahvaltı ikramları gibi
sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlendi.
► Tüm faaliyetlerde “Sevelim sevdirelim, eğlenerek öğretelim.” anlayışıyla hareket edildi.
PROJE SONUÇLARI
Haftalık olarak yaklaşık 400 gence ev sahipliği yapan gençlik merkezi sayesinde gençlere ulaşılarak gençlerin sokak ve eğlence mekânlarının kötülüklerinden korunmasına, güvenli bir ortamda dini, manevi, sosyal
ve kültürel gelişimlerinin oluşmasına imkân sağlandı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Belediye, Müftülük, Cami Derneği ve Cemaati, Şehir Esnafı - 400.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

TARİH TÜNELİNDE GENÇLERLE
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mahmut EROĞLU
İLİ İLÇESİ

Edirne/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Darülhadis Camii

E-MAİL

eroglumahmut34@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Edirne İl Müftülüğü Darülhadis Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İl Kültür Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2009 - Bitiş: 10/06/2019

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Gençler, Tarih Severler, Öğrenciler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Ecdadımızın mimari, şehir, çevre, eğitim ve tıp alanlarında yapmış oldukları işleri ve eserleri tanıtmak,
tarih şuurunu genç kuşaklara aktarmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Türkiye’de tarihî birikimi yansıtan yerleşim birimlerinin çokluğu ve ulaşılabilirliği göz önüne alınarak tarih
bilincinin geliştirilmesine yönelik bir proje geliştirilmiştir. Bu çerçevede;
► Edirne tarihi ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapıldı. Bu çerçevede eserlerin konumu ve bulundukları güzergâhlar belirlendi. İşin uzmanlarından destekler alınarak ön çalışmalar yapıldı.
► Cami cemaati ve gençler ile yerel tarih turları yapıldı. Alınan neticeler sonucu organizasyona çevre
okulların da katılımı sağlandı.
► Ülke içerisinde farklı şehirlerden gelen öğrencilerle buluşmalar düzenlendi.
► Hafızlık öğrencileri ile müftülükler bünyesinde eğitim gören kadın kursiyerlere özel gezi programları
düzenlendi.
► Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile çeşitli ülkelerden gelen öğrenci gruplarına yönelik tarih tüneli çalışmaları yapıldı. Yüksek memnuniyet ve geri dönüşler alındı.
► Ecdadımız hakkında önyargılı düşüncelere karşı, yanlış algıları düzeltme yolunda başarılı sonuçlar
alındı.
► Tarih tünelindeki organizasyona şehir içinden ve dışından katılanlara millî ve manevi değerler konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.
► Eğitim gören gençlerin ideallerinde ecdadımıza ve dinimize yakışan hedefler belirlemeleri için ufuk
yönlendirmeleri yapıldı. Bu kapsamda 10 yılda binlerce gence ulaşıldı.
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TAR İH

T ÜN ELİNDE

GENÇ LERLE

PROJE SONUÇLARI
Gençlere Çanakkale gezileri ile şehitlik, gazilik, vatana sahip çıkma, millîlik gibi duygular aşılanmaya çalışılmıştır. Farklı illerde düzenlenen geziler ile ecdadımızın şehircilik, mimari, sanat ve tıp alanlarında ortaya
koymuş oldukları eserler tanıtılmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İlgili Kurum Bütçesi

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

UFUK ŞAHSİYETLERİN İZİNDE GENÇLİK PROJESİ (UFUK GENÇ)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mehmet KESKİN
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Sancaktepe

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Sarıgazi Yunus Emre Camii

E-MAİL

mehmet.keskinn@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Sancaktepe İlçe Müftülüğü Yunus Emre Camii ve
Yunus Emre Camii Vakfı

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Çekmeköy Anadolu İHL, Alemdağ Anadolu İHL

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/10/2015 - Bitiş: 01/06/2018

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Lise Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Değerlerimizin hızlı bir şekilde tüketildiği günümüzde, özellikle gençliğe sahip çıkmak, bizi biz yapan değerlerimizi ve kültürümüzü gençliğe aktarmak, geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Proje kapsamında;
► Proje için üç yıllık bir program hazırlandı. Ayrıca yıllık ve aylık planlamalar yapıldı. Hafta içi ve hafta
sonu için ders programı belirlendi.
► Proje, öğrencilerin hazır bulunurluğu dikkate alınarak hazırlandı
► Müfredatın içeriği, çağımız gençliğinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarla süslenmiş; gencin kendisine, ailesine, milletine ve tüm insanlığa faydalı bir birey olmasını önceleyen bir plan dahilinde hazırlandı.
Birinci Kademe (Birinci Yıl):
► Birinci ve İkinci Dönemler (10’ar hafta)
•

Hafta içi dersler: İslam İlmihâli, Siyer-i Nebi (Mekke Dönemi)

•

Hafta sonu dersler: Kur’an-ı Kerim, Hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), Edebiyat (Ufuk Şahsiyetler)

İkinci Kademe (İkinci Yıl):
► Birinci ve İkinci Dönemler (10’ar hafta)
•

Hafta içi dersler: Tefsir, İslam’da Ahlak

•

Hafta sonu dersler: Peygamberler Tarihi, Dört Büyük Halife Dönemi, Edebiyat
(Ufuk Şahsiyetler)
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PROJESİ

(U FU K

GENÇ)

Üçüncü Kademe (Üçüncü Yıl):
► Birinci ve İkinci Dönemler (10’ar hafta)
•

Hafta içi dersler: Mezhepler Tarihi, Güncel Dinî Meseleler

•

Hafta sonu dersler: Modern Dünyada İslam ve Müslümanlar (İslam Dünyası), Dinler Tarihi, Edebiyat (Ufuk Şahsiyetler)

► Programda bu aşamaya gelen talebelerin arzuladıkları edebî eserler veya ufuk şahsiyetler takip edildi.
► Eğitim yılı içerisinde yoğun tempo ile çalışan öğrencilerin rahatlamaları amacıyla dönem içi ve dönem sonunda İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerine ailelerin de katılabildiği gezi
ve piknik programları gerçekleştirildi. Belli dönemlerde çeşitli yerlerde kamplar yapıldı.
PROJE SONUÇLARI
Değerlerine ve kültürüne bağlı bir nesil yetişmesine destek olundu. Manevi bunalım içinde bulunan gençlerin sağlam karakterli olarak toplumda yer edinmelerine katkı sağlandı. Gençlerin kişisel gelişim ve sosyal
becerileri desteklendi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Yunus Emre Camii Vakfı - 175.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ÜNİVERSİTE GENÇLERİ CAMİNİN GÖLGESİNDE YETİŞİYOR VE HAYATA DOKUNUYOR
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ahmet TEMÜR
İLİ İLÇESİ

Kırıkkale/Yahşihan

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Sinan Safter Peker Camii

E-MAİL

ahmettemurkku@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Kırıkkale/Yahşihan İlçe Müftülüğü Sinan Safter Peker Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale İl Müftülüğü, Yahşihan Kaymakamlığı, Yahşihan İlçe Müftülüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yahşihan Belediyesi,
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2016 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Hayatın merkezine camiyi alarak başta üniversite öğrencileri olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan, medeniyet inşasında kadın ve erkeğin İslam toplumundaki rolünü ve misyonunu güçlendiren çalışmalar yapmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Cami merkezli bir dizi etkinliğin gerçekleştirildiği proje kapsamında;
► Cuma vaazlarında güncel ve ihtiyaca yönelik konuların seçimine dikkat edildi. Vaazlarda imkânlar
nispetinde işlenen konunun yanı sıra cemaatten de sorular alınıp cevaplandırılarak samimi ve paylaşımcı bir metot izlendi.
► Cuma namazından sonra üniversitede akademisyen, memur ve işçiler ziyaret edilip cami merkezli
hizmetlerle ilgili beklentileri dinlendi.
► Üniversite gençliğine yönelik mescit dışında da buluşmalar tertiplendi.
► Rektörlük onayı ile belirlenen bir sınıfta, 15 günde bir üniversite gençlerine yönelik Kur’an kavramları, peygamber kıssaları, Kur’an ve sünnet birlikteliği, evlenme, arkadaşlık, iffet ve hayâ gibi çeşitli
konularda konferanslar verildi. Ortalama yüz kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu konferanslarda
gençler camiye davet edildi.
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► Cami bünyesinde haftalık olarak kız öğrencilere yönelik hadis ve fıkıh dersleri yapıldı. Camide gerçekleştirilen bu derslere 50 kişilik kız öğrenci grubu düzenli devam ederken zaman zaman katılım
sayıları 150 öğrenciye ulaştı.
► Ayda bir kez Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde konuları öğrencilerle istişare sonucunda belirlenen özel konferanslar verildi. Bu program, tıp öğrencilerinin ders programları ve yoğunlukları dikkate
alınarak özelleştirildi. Programa ortalama 100-150 arasında öğrenci iştirak etti.
► KYK erkek öğrenci yurdunda; Kur’an dersleri; iman, ibadet, ahlak, siyer ve güncel konuların ele alındığı geniş katılımlı sohbetler icra edildi. Öğrenci yurdundaki söz konusu sohbetler ve dersler haftanın
dört günü gece 22:00’den sonra gerçekleştirildi. Derslere katılımın 200 kişiye kadar ulaştığı görüldü.
► Camide çarşamba günleri sabah namazı sonrası ve saat 19:00’da üniversite öğrencileri arasından
belirlenen 15 kişilik nitelikli bir öğrenci grubuna yönelik cami dersleri icra edildi. Özel oluşturulan bu
ders halkasına her yıl üniversiteye yeni başlayan ve seviyeleri eşit olan öğrenciler kabul edildi. Söz
konusu ders halkasında ilk yıl siyer, ikinci yıl fıkıh, üçüncü yıl tefsir ve hadis, dördüncü yıl ise İslam
kültür ve medeniyeti konuları işlendi.
► Cuma günleri sabah namazlarında İlçe Müftülüğünün sabah namazı buluşmaları kapsamında üniversite öğrencileri ile sabah namazı buluşmaları tertip edilerek; gençlerle cemaatle namaz, sohbet ve
kahvaltı programı icra edildi.
► Cami, gerekli güvenlik önlemleri alınarak açık tutuldu. Öğrencilerin cami müştemilatında rahatlıkla
ders çalışabilmelerine imkân sağlamak üzere yatakhane, mutfak ve banyo hazırlanarak hizmete sunuldu. Caminin mezkur mekânlarından her gün yaklaşık 30 öğrenci faydalandı.
► Haftada bir gün saat 21:00 civarında öğrenci evlerinde tefsir dersleri yapıldı. Böylelikle öğrenciler ile
aynı hava teneffüs edilerek aradaki bağ güçlendirildi.
► Hafta sonlarında değişken zamanlı olarak yaz Kur’an kursu öğrencileriyle “Gençlik Huzurda Buluşuyor” teması kapsamında haftalık sohbetli buluşmalar yapıldı. Kabiliyetli üniversite öğrencileri ile çocuklar tanıştırılarak çocukların üniversiteye yönelik bir vizyon kazanmaları sağlandı. Üç ayrı grupta
30 civarında ortaokul ve lise öğrencisi bu programa dahil oldu.
► Erkek üniversite öğrencileri, kaldıkları evlerde ve kendi ortamlarında ziyaret edildi, varsa istekleri
dinlendi, imkânlar nispetinde ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı. Muhtaç olduğu anlaşılan 10 öğrenciye cemaat ve halk desteği ile burs verildi. Kız öğrenciler için din görevlisinin eşi vasıtasıyla aynı
çalışmalar yapıldı. İhtiyaç sahibi on kız öğrenciye burs temin edildi.
► Cami cemaatinden esnaf, memur ve işçilerden oluşan 50 kişilik gruba, özellikle hafta sonları yatsı
namazı sonrasında Kur’an dersleri yapıldı. Bu vesileyle üniversite öğrencilerinin halkla kaynaşmasına zemin oluşturuldu.
► Her yıl Ramazan ayının son on günü, yaklaşık 15 öğrencinin katılımıyla Ramazan kampı ve itikaf
programı icra edildi. Bu faaliyete zaman zaman akademisyen hocalar da iştirak etti.
► 2015 ve 2018 yılları arasında iftar çadırı kurularak Ramazan ayı boyunca, günde 800 üniversite öğrencisine yemek verildi. Çadıra gelemeyen öğrencilerden bir kısmına yemek gönderildi. Bu sayede
günlük 1.000 kişiye varan yemek ikramları yapıldı. İftar çadırının ve iftar programlarının hazırlanmasında camideki derslerde yetişmiş gençler aktif rol üstlendi. Ayrıca üniversite çevresinde bulunan farklı ülkelerden gelmiş muhacirlerin evleri ziyaret edilerek erzak yardımları ulaştırıldı.
► Vekaleten kurban kesimi organizasyonu, üniversite öğrencilerinin fedakarca gayretleriyle gerçekleştirildi.
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GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

► KYK yurtlarında kalan öğrencilerin yıl sonunda ellerinde var olan kullanıma uygun ihtiyaç fazlası
giyim ve ayakkabılarını kendi aralarında toplayarak üniversite camisinde bir araya getirmeleri ve
buradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları sağlandı.
► Üniversite öğrencileriyle zaman zaman tarih ve kültür mirasına ev sahipliği yapan illere geziler tertip edildi. Bahar aylarında öğrenci kulüpleri ve üniversite ile ortak fidan dikim organizasyonları tertip
edilerek çevre bilinci pekiştirildi.
PROJE SONUÇLARI
Öğrencilerle birlikte yapılan konferans, ders ve sohbetler gençlerin bilgi ve birikimlerinin gelişmesine yardımcı olmuş, sosyal içerikli faaliyetler gençlerde sorumluluk bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.
Neticede önemli bir öğrenci kitlesine ulaşılmış ve her yıl faaliyet alanları çeşitlenerek devam ettirilmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Hayırseverler - 50.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖNELİK
PROJELER

CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

COŞKULU KUR’AN EĞİTİMİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Metin KAÇAR
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Fatih

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Hürrem Çavuş Camii

E-MAİL

ametinkacar@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Fatih İlçe Müftülüğü Hürrem Çavuş Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Fatih Kaymakamlığı, Fatih İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Belediye, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 1998 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar ve Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Caminin çevresinde ikamet eden ailelerin çocuklarına çeşitli aktivitelerle etkinleştirilmiş bir program çerçevesinde coşkulu Kur’an eğitimi vererek onların dinî, manevi ve ahlaki gelişimlerine yardımcı olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
“Sizin hayırlınız, Kur’an-ı Kerimi öğrenen ve öğretendir.” buyuran Hz. Peygamber (s.a.s.)’in müjdesine nail
olmak ve çocukları da bu müjdeye mazhar kılmak için yürütülen proje çerçevesinde;
► Yaz Kur’an kursu hutbe ve vaazlarda öğrencilere ve cemaate duyuruldu. Mahalledeki okullar ve mümkün mertebe evler ziyaret edilerek öğrenciler teşvik edildi. Mahallenin uygun yerlerine afişler asıldı.
► Camide kurs kayıt merkezi oluşturularak kayıt yaptıran öğrenciler, yaş ve seviyelerine göre gruplara
ayrıldı.
► Kayıt yaptıran öğrencilerin camiye bağlılıklarını güçlendirmek, aidiyetlerini artırmak için özel olarak
başörtüsü ve tişört hazırlandı. Öğrencilere Kur’an-ı Kerim, Elif-ba ve Temel Dinî Bilgiler kitabının yanı
sıra kalem, defter ve dosya hediye edildi.
► Kursun ilk günü açılış merasiminde “Bed-i Besmele” töreni yapıldı. Öğrenciler mahallenin sokaklarında mehter eşliğinde gezdirilerek yaz Kur’an kursuna ilgi artırıldı.
► Kursa katılan 700 öğrenciye her gün ders aralarında kek ve meyve suyu ikram edildi.
► Derse gelmeyen öğrencilerin ailelerine kısa mesajla bilgi verildi. Bu noktada cami mesaj sistemi etkin kullanıldı. Sosyal medya grubuyla velilere ders durumları, faaliyetler ve gerekli duyurular anlık
olarak paylaşıldı.
► Kur’an okumaya başlayan öğrencilere ödül töreni düzenlenerek çeşitli hediyeler verildi.
► Çocukların her gün öğlen namazlarını cemaatle kılmaları sağlanarak namaz öncesinde tatbiki olarak
namaz dersi yapıldı.
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► Kurs süresince halı saha maçları, tarihî mekân gezileri, piknik ve diğer sportif faaliyetler icra edildi.
► Yaz Kur’an kursu kapanış programı, Mimar Sinan Stadı’nda coşkulu bir kalabalıkla yapıldı. 80 öğrenciye bilgisayar ve cep telefonu olmak üzere ödüller verildi.
PROJE SONUÇLARI
1998 yılından beri yapılan bu proje sayesinde yaklaşık 15.000 çocuğa ulaşıldı. Geleceğe yönelik şuurlu bir
cami cemaatinin oluşmasının temelleri atıldı. Toplumdaki olumsuz, yetersiz cami algısı silindi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati - 100.000,00 TL (Yaklaşık 700 öğrenci için yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

DİYANET ÇOCUK DERGİSİ OKUYORUZ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Recep ÇERİ
İLİ İLÇESİ

Osmaniye/Kadirli

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Miraç Şehit Ömer Kocabaş Camii

E-MAİL

recep_ceribas@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Osmaniye/Kadirli İlçe Müftülüğü
Miraç Şehit Ömer Kocabaş Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2018 - Bitiş: 31/12/2018

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Öğrenciler ve Aileleri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitime devam ettiği ilköğretim okullarındaki 3. ve 4. sınıf öğrencilerine
Diyanet Çocuk Dergisi okutularak kültürel ve manevi açıdan faydalı olabilmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Kadirli İstiklal ve Mehmet Akif ERSOY İlköğretim Okullarının 3. ve 4. sınıfında okuyan 250 öğrenci ve bunların ailelerinin tamamına ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında;
► 250 adet Diyanet Çocuk Dergisi’nin temin edilebilmesi için bölge esnafından destek alındı.
► Dergiler, öğrencilere okullarında ücretsiz olarak her ay dağıtıldı.
► Projenin verimliliğini artırmak için okul yönetimi ve öğretmenlerle istişareler yapıldı.
► Öğrencilerin sosyal etkinlik derslerinde okul kütüphanesinde dergide işlenen konular ile ilgili karşılıklı mütalaa yapmaları sağlandı.
► Okul kütüphanesinde “Diyanet Çocuk Dergisi Köşesi” oluşturuldu.
► Öğrencilere dergilerin muhtevasından üç ayda bir sınav yapıldı. Sınav sonucunda dereceye giren
öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.
► Okulların tatile girmesiyle bu öğrenciler, camide yaz Kur’an kursuna alındı. Kurs süresince dergiler
öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Mütalaalar bu kez camide icra edildi.
► Soru-cevap şeklinde bilmece, bulmaca ve fıkralar okunarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine
yardımcı olundu.
► Camideki sınıfa “Diyanet Çocuk Dergisi Köşesi” yapılarak öğrencilerin ilgisini çeken alanlarda kendi
ürünlerinin de bu köşe de yer bulması sağlandı.
► Dergilerin muhtevasından camide öğrenciler arasında bilgi yarışmaları düzenlendi.
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► Öğrenciler dergiyi okuduktan sonra bir arkadaşına daha ulaştırarak ulaşılan çocuk sayısı iki katına
çıkartıldı.
► Dergi ekinde verilen “Tatil Arkadaşım” ve bilgi kartlarından yararlanılarak soru-cevap şeklinde karşılıklı mütalaalar yapıldı.
PROJE SONUÇLARI
Okul kütüphanesinde toplam 16 sınıfta 384 saat Diyanet Çocuk Dergisi’nden ders işlendi. Öğrenciler küçük
yaşta iken dinî bilgilerini sağlam kaynaklardan öğrendi. Dine ve Diyanete bakış açıları değişti.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Mahalle Esnafı - 12.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

EĞLENEREK ÖĞRENMEK (YAZ KUR’AN KURSU)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Memet ŞENYİĞİT
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Güngören

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Merter Veysel Karani Camii

E-MAİL

memetsenyigit@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Güngören İlçe Müftülüğü Merter Veysel Karani
Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Fatih Kaymakamlığı, Güngören İlçe Müftülüğü,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/06/2009 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çocukları yaz Kur’an kursuna teşvik ederek Kur’an ve cami ile buluşturmak, onların temel dinî, manevi ve
ahlaki değerlerimizi eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Yaz Kur’an kursunun etkinliğini artırmak için hayata geçirilen proje kapsamında;
► Yaz Kur’an kursunu öğrencilere duyurmak için cami kürsüsünden duyurular yapıldı. Bölgedeki okullar ve evler ziyaret edilerek öğrenciler teşvik edildi. Mahalle ve sokaklardaki uygun yerlere afişler
asıldı, el broşürleri dağıtıldı.
► Kurs öncesinde bütün öğreticiler ile bir toplantı gerçekleştirilerek istişarelerde bulunuldu, faaliyet
takvimi ve öğrenci listeleri oluşturuldu.
► Camide kurs kayıt merkezi oluşturuldu ve kayıt yaptıran öğrenciler seviyelerine göre gruplara ayrıldı.
► Kayıt yaptıran öğrencilerin camiye bağlılıklarını güçlendirmek için özel olarak tasarlanan tişört ve
başörtüsü ile birlikte kalem, defter, Elif-ba ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
► Kursun ilk günü, “Bed-i Besmele” ve “Amin Alayı” gibi geleneksel uygulamalarla coşkulu bir açılış
programı düzenlendi. Mehter marşları eşliğinde öğrencilerle camiden okula kadar esnaf selamlanarak yürüyüş yapıldı. Okul bahçesinde kukla gösterimi, Hacivat-Karagöz gösterileri, şişme oyun parkuru, özel animasyonlu eğlence programları düzenlendi ve çeşitli ikramlarla çocuklar sevindirildi.
► Derse gelmeyen öğrencilerin ailelerine kısa mesajla bilgi verildi. Her sınıf için sosyal medya grubu
oluşturularak ders durumları, faaliyetler ve gerekli duyurular anlık olarak velilerle paylaşıldı.
► Talep yoğunluğu nedeniyle cami yakınındaki okulda kurs faaliyetlerine devam edildi. Ancak çocukların ve eğitim sürecinin camiden kopmaması için her gün iki erkek, iki kız sınıfı derslerini cami
bünyesinde aldı ve kurs bitiminde cemaatle öğle namazına iştirak etti.
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► Eğitimde, sınıf ortamındaki bütün öğrencileri dersin içine katarak toplu okumalara önem verildi.
Mümkün mertebe dersi derste öğretmeye gayret edildi.
► Elif-ba öğrenme aşamasındaki öğrencilere harfleri tanıtmaya özel bir önem verildi. Çeşitli benzetmeler ve musiki ögeleri kullanılarak öğrencilerin konuyu kavramaları kolaylaştırıldı. Görsel unsurlar
yeterince kullanılarak 15 derslik eğitim sonucunda öğrenciler Kur’an okumaya başlatıldı.
► Kur’an okumaya başlayan öğrencilere ödül töreni düzenlenip hediyeler verildi.
► Çocukların seviyelerine uygun bir anlatımla Kur’an meali okumaları yapıldı. Özellikle dua ve kısa
surelerin anlamlarını öğrenmeleri için gayret sarf edildi.
► Adab-ı muaşeret dersleri düzenlendi. Değerlerimizi günlük hayata nasıl aktarmamız gerektiğine dair
uygulamalı eğitimler verildi.
► Eğitimde teorik derslerin yanı sıra namaz, abdest vb. uygulamalı dersler tatbik edildi. Çocukların en
azından bir vakit camide cemaatle namaza katılmaları sağlandı.
► Haftada iki gün halı saha müsabakaları, tarihî mekân gezileri ve aqua park yüzme havuzu etkinlikleri düzenlendi.
► Yaz Kur’an kursu kapanış programı; cami külliyesinde Kur’an tilaveti, hadis sunumları, ilahiler ve
tiyatro gösterileri ile halka açık bir şekilde gerçekleştirildi.
PROJE SONUÇLARI
Yaz Kur’an Kursu, her yıl yaklaşık 40 öğretici ve 600 öğrencinin katılımıyla verimli bir şekilde icra edildi. Yapılan eğitim ve programlarla öğrencilerin cami ile buluşup dinî ve ahlaki değerlerini öğrenmelerine;
sevgi, saygı, kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenmesine; hayatlarını anlamlandıracak kazanımlar elde
etmelerine vesile olunmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Belediye, Müftülük, Cami Cemaati, Şehir Esnafı - 80.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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GÖNÜLLER ŞİFA DOLSUN
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ahmet SIRDAŞ
İLİ İLÇESİ

Mardin/Artuklu

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Sadık Yay Camii

E-MAİL

Cagri47@hotmai.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Mardin/Artuklu İlçe Müftülüğü Sadık Yay Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Mardin İl Müftülüğü, Artuklu İlçe Müftülüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 19/08/2018 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Yaz Kur’an kurslarına gelen öğrencilerin okulların açılması ile Kur’an eğitimlerinin yarıda kalmaması için,
çocukların yıl boyu cami atmosferinden istifadelerini sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Yaz döneminde Kur’an kurslarında edinilen bilgi ve becerilerin sürekliliğini sağlamak adına başlatılan proje
kapsamında;
► Yaz Kur’an kursları eğitiminde görev alan öğreticilerden proje koordinasyon ekibi oluşturuldu ve ekip
üyeleri proje hakkında bilgilendirildi.
► Yaz Kur’an kurslarında açılış ve kapanış programları düzenlendi. Programlara öğrenci ve öğrenci velileri davet edilerek Kur’an ziyafeti, ilahi ve yaz Kur’an kurslarının önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı.
► Öğrenci velilerinin telefon numaraları alınarak öğrencilerin eğitime katılımları hakkında veliler bilgilendirildi. Bu vesile ile velilerin güvenleri sağlandı.
► Kapanış programında velilere yaz Kur’an kursunun bittiği fakat isteyen öğrencilerin Kur’an eğitimine
devam edebileceği ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
► Veliler arasında sosyal medya grubu oluşturularak öğrencilerin eğitim düzeyleri ve geliştirilmesi gereken yönleri hakkında bilgi verildi.
► Okul eğitim saatleri dışında akşam ve yatsı namazı arasında her gün yaklaşık 30 öğrenciye Kur’an-ı
Kerim ve temel dinî bilgiler eğitimi verildi.
► Öğrencilere 30 sure ezberletildi. Cemaatle namaz kılmalarını ve kıldırmalarını teşvik etmek için her
gün öğrenci gurubu arasından, bir imam bir müezzin belirlenerek akşam ve yatsı namazlarını cemaatle kılmaları sağlandı.
► Her perşembe günü yatsı namazından önce camide Yasin suresinin çocuklar tarafından okunması
sağlandı.
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► Kur’an-ı Kerim’den ezberlenen surelere göre öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, çeşitli ikramlarda
bulunuldu.
► Öğrencileri motive etmek ve kursa devamını sağlamak için haftada bir gün farklı geleneksel oyunlar
oynatıldı.
► Yıl sonunda il merkezinde bulunan tarihî cami, medrese ve müze ziyaretleri yapıldı.
► Her on beş günde bir, Kur’an eğitimi saatinin dışında sportif faaliyetler düzenlenerek halı sahada
futbol maçı oynamaları sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Proje neticesinde yaz Kur’an kurslarına katılıp da ilerleme sağlayamayan öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri sağlanmıştır. Sureler ezberletilerek doğru ve ta’dil-i erkana uygun namaz kılmaları temin
edilmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Mardin İl Müftülüğü, Artuklu İlçe Müftülüğü, Cami Cemaati, Esnaf

PROJE GÖRSELLERİ
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GÜNAHSIZ NEFESLER (KIŞ KUR’AN KURSU)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Abdulhalık SELMAN
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Başakşehir

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Başakşehir Merkez Camii

E-MAİL

abdulhalikselman@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bahçelievler İlçe Müftülüğü Yenibosna Ebubekir
Camii, İstanbul Başakşehir İlçe Müftülüğü Başakşehir Merkez Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İstanbul İl Müftülüğü, Bahçelievler ve Başakşehir Kaymakamlıkları, Bahçelievler ve Başakşehir İlçe Müftülükleri,
Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 15/09/2000 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çocuklara ve gençlere Kur’an’ı ve Hz. Peygamber’i sevdirme ve onların eğitimlerini mümkün mertebe kolaylaştırarak vatanına, milletine, dinine ve camisine bağlı nesiller olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Kur’an eğitiminde devamlılığı sağlamak için kış döneminde kurs faaliyetlerine devam edildi.
Bu çerçevede;
► Çocuk ve gençlerin sene boyunca camiyle iç içe olmaları ve yaz kurslarında öğrendikleri kazanımları
üzerine ekleyerek muhafaza etmeleri amacıyla kış kursunun önemi vakit ve Cuma namazlarında
cemaate duyuruldu. Yaz kursu döneminde eğitim gören öğrencilere kış kursunun önemi anlatılarak
katılımları teşvik edildi.
► Afiş ve broşürler bastırıldı, çevre okullara ziyaretler gerçekleştirildi.
► Kısa mesaj ve telefon görüşmeleriyle önceki dönemlerden eğitim gören öğrencilere ulaşıldı ve kış
kursuna davet edildi.
► Kış döneminde (eylül-haziran) kız ve erkek öğrencilere hafta içi her gün akşamla yatsı namazı arasında camide Kur’an-ı Kerim, tecvid ve ilmihâl dersleri verildi. Bu derslere katılamayan genç ve çocuklara diğer vakitlerde programlarına uygun ders imkânı sağlandı.
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► Okul çıkışında derslere iştirak etmek için camiye gelen çocuklara kek, meyve suyu vb. ikramlar yapıldı.
► Çocuğun, camiyi hayatının merkezinde görmesine ve camide daha fazla vakit geçirmesine katkı sağlanması için hafta sonları genç ve çocukların seviyelerine göre matematik, Türkçe ve İngilizce gibi
ek dersler verilmesi sağlandı.
► Cami avlusunda bulunan kütüphanedeki kaynaklardan genç ve çocukların istedikleri her saatte istifade edebilmesi sağlandı. Kitap okumaları ve ödevlerini yapabilmeleri için uygun bir çalışma ortamı
oluşturuldu.
► Gençlerin ve çocukların cami lokalinde eğlenerek vakit geçirmeleri için çeşitli oyun imkânları sunuldu (Masa tenisi, langırt, bilardo, dart vb.) .
► Öğrencilere dönem sonlarında karne ödülleri takdim edildi.
► Her gün sabah namazından sonra okul vaktine kadar, özellikle hafızlık yapmakta olan çocuklarla
Kur’an ezber çalışması yapıldı. Çocuklara yapılan dersin ardından simit ve meyve suyu ikram edildi.
► Pazar günleri sabah namazları, genç ve çocuklarla kılındı. Namazın ardından alanında uzman konuşmacı ve cami imam-hatibinin gerçekleştirdiği sohbetler icra edildi. Program bitiminde börek, çorba vb. ikramlar yapıldı.
► Pazartesi, perşembe ve cuma akşamları, cami kütüphanesinde gençlerimizin iştirakleri ile interaktif
sohbet ve video tahlilleri yapıldı. Ardından çeşitli ikramlar yapıldı.
► Gerçekleştirilen sohbetlerin ve derslerin ardından en yakın spor sahalarında maçlara gidildi ve kaynaşma sağlandı.
► Vefa duygularının gelişmesi adına her cuma gecesi genç ve çocuklar tarafından hatm-i şerifler ve
Yasin-i şerifler okundu ve duaları yapıldı.
► Bayramlarda ve Mevlid Kandili’nde camiye gelen her çocuğa namazın ardından yaş gruplarına göre
çeşitli hediyeler dağıtıldı.
► Kandil gecelerinde yapılan ibadetlerin ardından gençler ve çocuklara bizzat sorumluluk verilerek çıkışta cemaate kandil simidi, lokma tatlısı, lokum; Miraç kandillerinde ise süt vb. ikramlar yapmaları
sağlandı.
► Camiinin müdavimi hâline gelen gençler ve çocuklara özel gün ve gecelerdeki programlarda cami
imam hatibi tarafından yapılan sohbetin yanında ayet ve hadis paylaşımı yapabilme imkânı verildi.
Bu etkinlik, onların cami içerisindeki varlıklarının hissedilmesine katkı sağladı.
► Ramazan-ı şerifin son on gününde gençlerle birlikte itikafa girildi. Sahur ve iftarlar birlikte yapıldı.
► Mahalle halkının tamamının davet edildiği 2.500 kişilik iftarlar düzenlendi. Bu iftar davetlerinde
çocukların kendi hazırladıkları programı sunmaları sağlandı. Bu programda “Dersini Geçene Değil,
Nefsini Geçene Ödül” prensibiyle tüm öğrencilere çeyrek altın, bilgisayar, bisiklet, kol saati, isme özel
kalem, başörtüsü, çanta, oyun ve kırtasiye malzemeleri gibi çeşitli hediyeler verildi.
► Kış kursu döneminde huzurevi, Çocuk Esirgeme Kurumu, Miniatürk, Sultanahmet, 1453 Panorama
Müzesi, çocuk bakım yuvaları ve Dârulaceze gibi kurum ve mekânlara ziyaretler gerçekleştirildi.
► Cemaat ve mahallemizdeki hastalar gençler ve çocuklarla birlikte ziyaret edildi.
► Dönüşümlü olarak her hafta bir gencin evine ziyaretler yapıldı.
► Mahalledeki ihtiyaç sahibi gençler ve çocuklara imkân dâhilinde çeşitli yardımlar yapıldı.
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PROJE SONUÇLARI
Gençler ve çocuklara yüce dinimiz, millî ve manevi değerlerimiz ve camilerimiz sevdirildi. Camiye gelme
alışkanlıkları pekiştirildi ve caminin onların günlük hayatlarının sevilen bir parçası olması sağlandı..
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler, Cami Cemaati - 200.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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PROJE ADI

GÜNAHSIZ NEFESLER CAMİDE (YAZ KUR’AN KURSU)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Abdulhalık SELMAN
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Başakşehir

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Başakşehir Merkez Camii

E-MAİL

abdulhalikselman@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bahçelievler İlçe Müftülüğü Yenibosna Ebubekir
Camii, İstanbul/Başakşehir İlçe Müftülüğü Başakşehir Merkez Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İstanbul İl Müftülüğü, Bahçelievler ve Başakşehir Kaymakamlıkları, Bahçelievler ve Başakşehir İlçe Müftülükleri,
Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/06/2000 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çocukları yaz Kur’an kursuna teşvik etmek ve kurs sürecini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, camiyle olan bağlarını güçlendirmek ve gönül dünyalarında caminin olumlu bir iz bırakmasına vesile olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Yaz Kur’an kursunun daha cazip ve verimli hâle getirilmesi için başlatılan proje kapsamında;
► Mahalle sakinlerine ve cemaate yaz kursunun önemi aktarılarak kursun başlangıç tarihi duyuruldu
ve çocukların kursa katılımı teşvik edildi.
► Yaz kursunu daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla afiş ve broşürler bastırıldı, çevre okullara ziyaretler gerçekleştirildi, duyurular yapıldı.
► Önceki dönemlerden kurslara iştirak eden öğrencilere telefon görüşmesi veya kısa mesaj ile ulaşılarak yaz kursuna davet edildi.
► Eğitimin nitelikli olması için eğitim kadrosu, her beş öğrenciye bir öğretici düşecek şekilde oluşturuldu. Caminin teknik donanımı, öğreticilerin öğrencileriyle rahatlıkla ders yapabilecekleri şekilde
düzenlendi.
► Kurs başlamadan önce tüm öğreticilerle toplantı yapıldı. Kursun önemi, faaliyet takvimi, müfredat
vb. dikkat edilmesi gereken tüm noktalar ele alındı.
► Yaz kursu süresince çocukların cami bünyesinde edinecekleri bilgi ve yaşayacakları tecrübelerin
gelecekte yaşantılarına yön vereceği, bu nedenle her çocuğa ayrı ayrı değer verilip bunun da hissettirilmesi gerektiği cami cemaatiyle paylaşıldı.
► Eğitim sürecinde kullanılacak kitap, cüz, tahta vb. materyaller kurs başlamadan önce temin edildi.
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► Öğrenci kayıtları kurs başlamadan önce yapılmaya başlandı, kaydedilen öğrenciler seviyelerine ve
yaşlarına göre gruplara ayrıldı.
► Kursun ilk günü öğrencilerin zihinlerinde olumlu bir izlenim bırakmak amacıyla “Amin Alayı” uygulaması gerçekleştirildi. Bu çerçevede tüm mahalle mehter takımı eşliğinde öğrencilerle birlikte gezildi.
► “Amin Alayı” etkinliğinden sonra “Goncagül Şenliği” adı altında şenlikler düzenlendi. Şenlikler, dinî
ve millî değerlerimizi içeren Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz, İbiş, cambaz vb. geleneksel oyun ve
figürlerle kurgulandı. Şenlik, geleneksel lezzetlerle (pamuk şekeri, şerbet, macun vb.) tatlandırıldı.
Şenlikte dinî konularda çeşitli yarışmalar düzenlenerek galip gelenlere hediyeler verildi.
► Tüm öğrencilere Elif-ba ve dua kitapları hediye edildi. Her gün giriş-çıkışlarda şeker, çikolata, kek,
meyve suyu ikram edildi.
► Giriş çıkışlarda güvenliğin temin edilebilmesi için öğreticiler ve veliler arasında güçlü bir iletişim ağı
oluşturuldu.
► Öğreticilerin, kursiyer öğrencilerin devamlılıkları, günlük kazanımları ve ödevleri ile ilgili velilerle
telefon ve mesaj yoluyla sıkı bir iletişim kurması temin edildi.
► Kur’an-ı Kerim’e geçen her öğrenciye Kur’an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verildi.
► Eğitimin daha etkin ve kalıcı olması için takdir ve ödüllendirme yoluna gidildi.
► Eğitimde verimi artırmak için görsel materyallerden, oyun ve oyuncaklardan yararlanıldı.
► Temel müfredatın yanı sıra adab-ı muaşeret kurallarının üzerinde durulması önemli bir hedef olarak
belirlendi. Öğrencilerimizin bu kuralları yerinde ve severek öğrenmesi adına canlandırmalar yapıldı.
Öğrencilerin bu konudaki kazanımları ödüllerle pekiştirildi.
► Kur’an-ı Kerim, ezber gibi derslerin yanı sıra abdest, namaz, dua alışkanlığı vb. pratik kazanımlar için
her gün uygulamalar yapıldı.
► Hadis-i şerif ezberlerine ağırlık verildi ve tüm öğrencilerin ortalama 100 hadis ezberlemesi sağlandı.
► Belirli aralıklarla kaynaşma ve ödüllendirme amaçlı kahvaltılı geziler düzenlendi.
► Kurs bitiminde kursa katılım sağlayan tüm öğrencilere ödül verildi.
PROJE SONUÇLARI
Çocuklarımızın camileriyle ve dinî değerleriyle buluşabilecekleri en önemli ve en kritik süreç olan yaz kursu hem eğitim hem öğretim açısından verimli bir şekilde tamamlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler, Cami Cemaati - 120.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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HAFTA SONU ÖĞREN, ÖMÜR BOYU OKU
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI İbrahim TUNÇ
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Bahçelievler

UNVANI

Başimam-Hatip

GÖREV YERİ

Selçuk Hatun Camii

E-MAİL

tuncibrahim@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bahçelievler İlçe Müftülüğü Selçuk Hatun Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Bahçelievler İlçe Müftülüğü, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2018 - Bitiş: 31/12/2018

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Yetişkinler, Öğrenciler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Kariyer sahibi ve hafta içi çalışan insanların hafta sonu tatilinde Kur’an öğrenmesini sağlamak, topluma
Kur’an öğrenmenin çok zor olmadığını göstererek insanları Kur’an öğrenmeye teşvik etmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Kur’an-ı Kerim öğretimi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde;
► Kur’an-ı Kerim öğretimi için “Hafta Sonu Öğren, Ömür Boyu Oku” sloganı ile sosyal medya, kürsü ve
afiş yoluyla duyurular yapıldı.
► “Posterli Elif-ba” ismi verilerek hazırlanan Elif-ba kitapçıkları öğrencilere dağıtıldı ve Elif-ba’ya uyumlu hazırlanan posterler tahtaya asılarak toplu öğretime geçildi.
► Çalışma temelinde “Posterli Elif-ba”nın deneme baskısı yapıldı. 2005 yılından 2010 yılına kadar yaz
Kur’an kursları ve cami derslerinde pilot uygulama gerçekleştirildi. Eğitimlerde her bir öğretici tarafından ortalama 15 öğrenciye yönelik “Posterli Elif-ba” ile Kur’an okuma öğretimi yapıldı.
► Öğreticilerle yapılan müzakereler ile öğrencilerden elde edilen geri dönüşler dikkate alınarak “Posterli Elif-ba” üzerinde çeşitli değişiklikler yapıldı. 2010-2019 yılları içerisinde uygulamada değişiklik
yapılmadan belirlenen şekilde eğitime devam edildi.
► Mevcut Elif-ba cüzlerinde birbirine benzeyen konular tespit edildi, düzeltmeler yapıldı ve eksik konular tamamlandı. Öğrenciler için bir mobil uygulama tasarlandı ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.
► Program, sene içinde belirlenen 4 cami, 2 vakıf merkezinde ve 2 okul amfisinde uygulandı.
► Program bir hafta sonu cumartesi ve pazar günü, bazen de iki hafta üst üste iki pazar günü uygulandı.
Program sonunda katılım sertifikası verildi.
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PROGRAM:
► CUMARTESİ
• 09:30-10:30 1.ders-Harfleri tanıma
• 10:30-10:45 Dinlenme
• 10:45-11:30 2.ders-Harfleri harekelerle okuma
• 11:30-11:45 Dinlenme
• 11:45-12:30 3.ders-Harfleri harekelerle birleştirme
• ÖĞLE YEMEĞİ İKRAMI VE ÖĞLE NAMAZI
• 13:30-14:15 4.ders- Harflerin birbirine bitiştirilmesi (9 harf)
• 14:15-14:30 Dinlenme
• 14:30-15:30 5.ders- Harflerin birbirine bitiştirilmesi (10 harf)
► PAZAR
► 09:30-10:30 6.ders- Harflerin birbirine bitiştirilmesi (10 harf)
► 10:30-10:45 Dinlenme
► 10:45-11:30 7.ders- Harflerin kısa süreli uzatılarak okunması
► 11:30-11:45 Dinlenme
► 11:45-12:30 8.ders -Harflerin uzun süreli uzatılarak okunması
► ÖĞLE YEMEĞİ İKRAMI VE ÖĞLE NAMAZI
► 13:30-14:15 9.ders- Harflere tenvinle nun sesi eklenmesi
► 14:15-14:30 Dinlenme
► 14:30-15:30 10.ders- Genel okuma ve duruş kuralları
► 15:30 Kur’an-ı Kerim okuma ve değerlendirme
PROJE SONUÇLARI
Katılımcı sayısının bu proje ile 40-50 kişiye kadar ulaştığı, grupların büyük bir kısmının ise 10’uncu dersin
sonunda Elif-ba’yı bitirerek Kur’an-ı Kerim okumayı başardıkları görülmüştür. Öğreticilerle yapılan müzakereler ve öğrencilerden gelen geri dönüşlerle “Posterli Elif-ba” üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırsever İş İnsanları - 1.500,00 TL (Program başı)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

HAYATIN MERKEZİ CAMİDEN HAYATA
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ahmet AKYASAN
İLİ İLÇESİ

Karabük/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

TDV Alagüllük Camii

E-MAİL

ahmet.akyasan61@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Karabük İl Müftülüğü TDV Alagüllük Camii, Karabük Merkez Tüm Cami ve Kur’an Kursları

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Karabük İl Müftülüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karabük Belediyesi, TDV Karabük Şubesi, Karabük Merkez Tüm Cami ve
Kur’an Kursu Görevlileri

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 25/06/2018 - Her yıl devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler ve Aileleri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) toplumsal hayatın merkezine yerleştirdiği camileri aslî fonksiyonuna kavuşturarak geleceğin temellerinin atıldığı bir buluşma ve sevgi mekânına dönüştürebilmek; camilerimizi modern
toplumun sıkıntılarını azaltacak, birliği beraberliği, kanaat etmeyi, şükretmeyi, paylaşmayı, selamlaşmayı
sağlayacak eğitsel faaliyetlerin merkezi hâline getirmek; geleceğin büyüklerinin Rabbimiz ile sağlıklı bir
bağ kurmalarına yardımcı olmak; gençlerin geleceklerine yön verecek kurum ve kuruluşları tanımalarını
ve onlar hakkında birinci elden bilgi almalarını sağlamak; ailelerinden uzakta problemler yaşayan gençlere, problemlerinin çözümünde yardımcı olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Camileri hayatın merkezindeki asli fonksiyonlarına kavuşturmak gayesi ile başlatılan proje camiden gence, gençten aileye ulaşmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında;
► Gençlere yönelik yaz Kur’an kursu döneminde Kur’an-ı Kerim, siyer ve temel dinî bilgiler derslerini
ihtiva eden bir eğitim programı hazırlandı. Proje, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle zenginleştirilecek şekilde hazırlandı.
► Gençlerin derslere ve cami merkezli etkinliklere katılımlarını teşvik etmek ve projeyi muhataplarına
ve ailelere duyurmak üzere afiş tasarlanıp bastırılarak, okullar başta olmak üzere herkesin görebileceği yerlere asılması sağlandı. El ilanları bastırılıp dağıtılarak hedef kitlenin, proje hakkında bilgi
sahibi olması sağlandı. Proje tanıtım ve reklam çalışmalarının zamanında ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli dikkat ve özen gösterildi.
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► Proje kapsamında camilerde projeye hayat verecek din görevlileri ile zamanında bilgilendirme ve istişare toplantıları yapılarak proje ekibinin zihnen ve bedenen uygulamaya hazır olması temin edildi.
► Bütün camilerde projenin etkin bir şekilde icra edilebilmesi için din görevlilerinin mahallinde paydaş kurum ve kuruluşlar ile gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlandı.
► Günlük uygulanacak eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile ilgili çalışma yapılarak mahalleler arası dönüşümlü çalışma ve etkinlik planı oluşturuldu. Tüm proje paydaşları ile görüşülerek
planlanan faaliyetler ile ilgili görev dağılımı yapıldı.
► Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olarak unutulmaya yüz tutmuş körebe, saklambaç, orta oyunu,
meddah, çuval yarışı, yoğurt yeme, seksek vb. sokak oyunları; dokuztaş, mangala ve satranç gibi zekâ
oyunları; ok atma, yüzme, futbol vb. sportif etkinlikler; huzurevi, sevgi evi, valilik, belediye, müftülük
vb. kurum ve kuruluş ziyaretleri, geziler ve gençlik merkezi etkinlikleri gerçekleştirildi.
► Faaliyetler, mahalleler arası dönüşümlü çalışma ve etkinlik planı çerçevesinde mahallelerde her
gün farklı bir etkinlik gerçekleştirilecek şekilde planlandı. Örneğin; aynı gün bir mahallede sokak
oyunları, diğer mahallede meddah, bir diğer mahallede sosyal gezi, bir diğerinde sportif etkinlik, bir
diğerinde de gençlik merkezi etkinliği gerçekleştirildi. Her etkinlikte alanında uzman elemanlar gençlere rehberlik etti.
► Ziyaret programları din görevlileri refakatinde önceden randevular alınarak gerçekleştirildi. Ziyaretler mahalleler arası dönüşümlü planlanarak her mahalle ayrı bir kurum ve kuruluşu ziyaret etti. Ulaşım belediye desteği ile sağlandı.
► Katılımcı öğrencilerden kurs süresince öğrenmiş oldukları bilgi, edinmiş oldukları tecrübe ve güzellikleri arkadaşlarıyla ve aileleriyle paylaşmaları istendi.
PROJE SONUÇLARI
Yaz Kur’an kurslarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler, dinî bilgilerini artırmalarının ve ahlaki kazanımlar elde
etmelerinin yanı sıra gençlik merkezlerinden ve olimpik yüzme havuzundan faydalanmış, resmî kurum ve
kuruluşları tanımıştır. Proje kapsamında bütün camilerde yıllık ortalama 800 öğrenciye ulaşılmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Karabük İl Müftülüğü, TDV Karabük Şubesi, Karabük Merkez Tüm Cami ve Kur’an Kursu Görevlileri, Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karabük Belediyesi - 50.000,00 TL (Yıllık
ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

HAYATIN MERKEZİNDE ÇOCUKLARI BULUŞTURMAK (YAZ KUR’AN KURSU)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Vahdettin GÜZEL
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Bağcılar

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Çiftlik Demircan Camii

E-MAİL

vguzel69@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bağcılar İlçe Müftülüğü Çiftlik Demircan Merkez
Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar İlçe Müftülüğü, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/06/2003 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar ve Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çocukları yaz Kur’an kursuna teşvik ederek Kur’an-ı Kerim ve cami ile buluşturmak, onların temel dinî,
millî ve ahlaki değerlerini eğlenerek öğrenmelerini sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Yaz Kur’an kursunun etkinliğini arttırmak için hayata geçirilen proje kapsamında;
► Yaz Kur’an kursunu öğrencilere duyurmak için cami kürsüsünden duyurular yapıldı.
► Bölgedeki okullar, evler, vakıflar ve dernekler ziyaret edilerek öğrenciler teşvik edildi. Mahalle ve sokaklardaki uygun yerlere afişler asıldı. Ana caddeler üzerindeki billboardlardan duyurular yapıldı. El
broşürleri semt pazarlarında dağıtıldı.
► Kurs öncesinde bütün öğreticilere seminer verildi. Toplantı yapılarak istişarelerde bulunuldu. Faaliyet takvimi ve öğrenci listeleri oluşturuldu.
► Camide kurs kayıt merkezi oluşturuldu ve kayıt yaptıran öğrencilerin seviyelerine göre 4-6 yaş grubu
başta olmak üzere- sınıfları ve hocaları belirlendi.
► Kayıt yaptıran öğrencilerin camiye bağlılıklarını güçlendirmek için özel olarak hazırlanan tişört, takke ve başörtüsü ile birlikte kalem, defter, Elif-ba, Kur’an-ı Kerim ve “Dinimi Öğreniyorum” kitabı hediye edildi.
► Kursun açılış törenine hazırlık olarak caminin dernek yönetimi, gençlik kolları ve belediyemizle işbirliği içerisinde caminin ve okulun içi ve dışı afiş, bayrak, balon, ayet, hadis ve “Camiye Koşalım
Kur’an ile Buluşalım”, “Gel Bu Yaz Kur’anı Gönlüne Yaz” ve “Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun” sloganlarıyla süslendi. Kursun ilk açılış günü protokol eşliğinde ‘’Bed-i Besmele’’ ve ‘’Amin Alayı’’
gibi geleneksel uygulamalarla coşkulu bir açılış programı düzenlenerek halkımızın 7’den 70’e katılımı sağlandı.
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► Programda Büyükşehir Belediye Başkanlığının Mehteran Takımı eşliğinde öğrencilerle camiden
okula kadar esnafı selamlamak suretiyle yürüyüş tertip edildi. Caminin bahçesinde kukla şov, Hacivat-Karagöz gösterileri, özel animasyonlu eğlence, şişme oyun parkuru, çuval yarışı, kaşıkta yumurta
taşıma gibi geleneksel oyunlar ve yarışmalar düzenlendi. Çeşitli ikramlarla çocuklar sevindirildi.
► Yaz Kur’an kursu eğitiminin planlı, programlı, disiplinli, sevgi ve saygıya dayalı bir şekilde yürütülmesi için öğretmenlere kurs öncesi ve sonrası seminerler verildi. Öğreticiler, okullardaki gibi nöbet
usulü sistemiyle eğitimlerini yürüttüler.
► Derse gelmeyen öğrencilerin ailelerine kısa mesaj ile bilgi verildi. Onların cami ile olan bağlarını koparmamak adına velilerle yaz kursu boyunca eğitimin başında, ortasında ve sonunda İlçe Müftüsünün de katılımıyla veli toplantıları yapıldı.
► Her sınıf için sosyal medya grubu oluşturularak ders durumları, faaliyetler ve gerekli duyurular anlık
olarak velilerle paylaşıldı.
► Öğrenci yoğunluğu nedeniyle cami yakınındaki okulda başta 4-6 yaş grubu olmak üzere kurs faaliyetlerine devam edildi. Çocuklar, camiden kopmamaları ve camideki manevi havayı teneffüs etmeleri için hocalarının rehberliğinde camiye getirildi.
► Camide namaz sureleri ezberletildi. Ayrıca her gün bir vakit namazının cemaat hâlinde nasıl kılındığının tatbikatı yapılarak namaz vakti girdiğinde de çocukların cemaate katılmaları sağlandı.
► Camide projeksiyonla dinî içerikli filmler izletildi. Uygulamalı bir şekilde abdest alma dersleri yapıldı. Hadis sunumları, kitap okuma ve ”Diyanet Çocuk” dergisi başta olmak üzere Diyanet yayınlarının
tanıtımı için programlar gerçekleştirildi.
► Haftanın belirli günlerinde kek, meyve suyu, lahmacun, döner ve kursun sonunda da piknik programları düzenlendi.
► “Elif-ba” öğrenme aşamasındaki öğrencilere harfleri tanıtmaya özel bir önem verildi. Çeşitli benzetmeler ve musiki öğeleri kullanılarak öğrencilerin konuyu kavramaları kolaylaştırıldı. Görsel unsurların yeterince kullanıldığı 15 derslik eğitim sonucunda öğrenciler Kur’an-ı Kerim okumaya başladılar.
► Kur’an okumaya geçen öğrenciler için ödül töreni düzenlenerek çeşitli hediyeler verildi.
► Çocuklara ezberledikleri duaların anlamları da öğretildi. Adab-ı muaşeret derslerinde değerlerimizi
günlük hayatımıza aktarmamız gerektiği uygun bir dille anlatıldı.
► Haftada 2 gün halı saha müsabakaları, geziler ve yüzme etkinlikleri düzenlendi.
► Yaz Kur’an kursunun kapanış programı protokol, veliler ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, tiyatro, bilgi yarışması ve ödül töreni icra edildi.
PROJE SONUÇLARI
Yaz Kur’an kursu, her yıl yaklaşık 1.500 öğrenci ve 60 öğreticinin katılımıyla verimli bir şekilde icra edilmiştir. Yapılan eğitim ve programlarla öğrencilerin cami ile buluşmalarına; millî ve manevi değerlerini öğrenmelerine; kardeşlik, dostluk, saygı ve sevgi bağlarının güçlenmesine katkı sağlanmıştır..
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Belediye, Müftülük, Cami Derneği ve Cemaati, Esnaf - 110.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

HAYDİ ÇOCUKLAR HEM EĞLENELİM HEM ÖĞRENELİM (YAZ KUR’AN KURSU)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Abdülkadir KOÇAR
İLİ İLÇESİ

Mersin/Mezitli

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Mustafa Şahin Camii

E-MAİL

abdulkadir_kocar@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Mersin/Mezitli İlçe Müftülüğü Mustafa Şahin Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

TDV Mezitli Şubesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Mezitli
İlçe Gençlik Koordinatörlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/06/2015 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çocuklara camiyi ve din görevlisini sevdirerek sosyal faaliyet ağırlıklı etkinlikler eşliğinde sıkılmadan dinî
ve ahlaki eğitimlerini almalarına destek olmak, çocukların yaz Kur’an kursunun akabinde kış döneminde
cami gençlik merkezindeki değerler eğitimine devam etmelerini sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Etkili ve verimli bir yaz kursu programını hayata geçirebilmek için çocukların kursa rağbetini artıracak
bir proje hazırlanarak hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında;
► Yaz kursuna katılan çocuklara yönelik gerçekleştirilebilecek sosyal ve sportif aktiviteler İlçe Gençlik
Spor Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde planlandı ve bir sosyal etkinlik programı oluşturuldu.
► Yaz kursunun içerdiği dersler ve planlanan aktivitelerin tanıtımı için afiş ve el broşürleri hazırlanıp
dağıtıldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı.
► Yaz kursu kayıtları bir ay öncesinden alınmaya başlandı. Kayıtlı öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak öğretici planlamaları yapıldı.
► Velileri kurs ile ilgili konularda bilgilendirmek için sosyal medya grupları oluşturuldu.
► Yaz kursunda ihtiyaç duyulan cüz, mushaf, kitap vb. materyaller öğrenci sayısınca hazırlandı.
► Yaz Kur’an kursu açılış programı düzenlendi.
► Ders programı, öğleden önce Kur’an-ı Kerim ve dinî bilgiler öğretimi, öğleden sonra ise sosyal etkinlikler şeklinde planlandı. Sosyal etkinlikler haftanın her gününe bir faaliyet düşecek şekilde gerçekleştirildi.
► Kurs süresince sosyal etkinlik saatlerinde yüzme, badminton, tekvando, okçuluk, futbol, semazen
kursu, geleneksel el sanatları kursu, uçurtma şenliği, masa tenisi, tramboline, langırt, piknik, X-Box
oyunu, dinî muhtevalı film gösterimleri vb. faaliyetler gerçekleştirildi.
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► Yaz Kur’an kursu sonunda kapanış programı düzenlendi. Programda; hadis-i şerif, sure ve dua okumaları, ilahi dinletisi ve bilgi yarışmalarının yanı sıra ördek yürüyüşü, halat çekme, yumurta taşıma,
çuval yarışması vb. eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Program sonunda düzenlenen yarışmalarda
dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
PROJE SONUÇLARI
Kursa iştirak eden çocukların 3/4’ü Kur’an-ı Kerim okumayı ve müezzinlik yapmayı öğrenmiş, namazlarda okuyacakları kısa sure ve duaları ezberlemişlerdir. Yaz Kur’an kursunun ardından kış döneminde cami
gençlik merkezindeki değerler eğitimi programına devam edenlerin sayısı artmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami ve Gençlik Derneği, Hayırseverler - 50.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

NESİLDEN NESİLE İLİM, AHLAK VE FİKİR
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Abdullah KILIÇ
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Fatih

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Yavuz Sultan Selim Camii

E-MAİL

klcabdullah75@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Fatih İlçe Müftülüğü Yavuz Sultan Selim Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Fatih İlçe Müftülüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 15/06/2017 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
‘’İlim, Ahlak ve Fikir’’ başlığı altında herkese açık olmak kaydıyla özelde Suriyeli gençlerin bilgiyi, ahlakı ve
manevi değerleri donanmış birer genç olarak yetişmelerini sağlamak. .
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Hedef kitlesi liseyi bitirip üniversite hazırlığına başlayan gençler olan proje kapsamında;
► Gençlerin ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak dinî, ilmî ve fikrî yönden kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak özel bir eğitim programı hazırlandı.
► Programın başında gençlerle bir buluşma gerçekleştirildi. Gençlerin karşılaştığı problemler tespit edilerek uygun çözümler bulunmaya çalışıldı.
► Yaş grubuna uygun din eğitimi müfredatı hazırlandı, “Düşünce Konferansları” düzenlendi.
► Gençlerin toplumsal bağlarını, sosyal ilişkilerini ve camiyle olan manevi bağlarını güçlendirmek için
faaliyetler gerçekleştirildi.
► Üniversite hazırlık döneminde YGS, YÖS, SAT (Scholastic Aptitude Test) gibi sınavlara hazırlamak
üzere farklı branşlarda takviye dersler verildi.
► Üniversite tercihlerinde gençlere kendileri için en uygun alanı seçmeleri için destek sağlandı.
► Gençlerin bu süreçteki motivasyonlarını yüksek tutmak ve onları daha iyi anlamak için uzman psikologlarla buluşmalar gerçekleştirildi.
► Gençlere dönemsel olarak İslami ilimler alanında bir kitap okutuldu.
► Tanıtım gezileri, kültürel buluşmalar ve kamplar düzenlendi.
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PROJE SONUÇLARI
Projeye kız ve erkek olmak üzere 50 genç katılım sağladı. 40 gencin üniversiteye hazırlık süreci devam
ederken 10 genç üniversitede istediği bölümü kazanmayı başardı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Gönüllü Hayırseverler - 45.000,00 TL (Yıllık maliyeti)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ÖDÜLLÜ YAZ KUR’AN KURSU
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Erol EKİM
İLİ İLÇESİ

Sakarya/Söğütlü

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Soğucak Mah. Camii

E-MAİL

ekimerol@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Sakarya/Söğütlü İlçe Müftülüğü Soğucak Mah. Camii ve
Mahalle Camileri

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Söğütlü Kaymakamlığı, Söğütlü İlçe Müftülüğü, Söğütlü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Söğütlü Belediyesi

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 17/06/2019 – Bitiş: 26/07/2019

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar ve Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Yaz Kur’an kursu öğrencilerine 5 vakit namaz kılma alışkanlığı kazandırmak ve camiyi sevdirmek, onları
Kur’an okumaya teşvik etmek, iyilikleri çoğaltmak, kötülüklere engel olmak, güvenilir ve şuurlu bir nesil
yetiştirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Yaz Kur’an kursunu verimli hâle getirmek üzere düşünülen proje kapsamında;
► Din görevlileriyle istişare edilerek projenin uygulama adımları ve dikkat edilecek hususlar belirlendi.
► Proje için ilçede eğitim öğretim gören 1.000’e yakın öğrenci hedef kitle olarak tespit edildi.
► Proje uygulama takvimi 6 hafta süreyle hafta içi 5 gün, toplamda 30 gün olarak belirlendi.
► İlçe Müftüsünün teklifi ve Kaymakamın onayı ile projeye resmi izinler alındı.
► İlçe Milli Eğitim Müdüründen izin alınarak bütün okullarda yaz Kur’an kursu duyuruları yapıldı ve
proje tanıtıldı. Afişler hazırlanarak okullara, camilere, durak ve bakkallara asıldı.
► Öğrenciler, erkekler ve kızlar ayrı ayrı olacak şeklide 3 gruba ayrıldı. 6-8 yaş A Grubu, 9-12 yaş B grubu
ve 13-15 yaş C grubu olarak sınıflandırıldı.
Projede öğrencilerin toplayacakları puanlar belirlendi. Bu çerçevede;
• Erkek öğrenciler için cemaatle kılınan namazlar için sabah namazı 20 puan; öğle, ikindi ve akşam
namazları 10’ar puan; yatsı namazı 15 puan olarak, kendi başına kıldıkları namazlar ise 2’şer puan
olarak puanlandırıldı. Kız öğrenciler için öğle veya ikindi namazlarında camide kılınan bir vakit
namaz, 20 puan diğer vakitler ise 20’şer, 10’ar veya 15’er puan olarak puanlandırıldı. Puanlamaların tespitinde başka bir camiye gidenlerden o caminin din görevlisinin, evde kılmışsa velisinin
imzası ile bir kağıt getirmeleri istendi.
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• Elif-ba cüzünden okunan her bir sayfanın puan karşılığı, 10 puan olarak tespit edildi.
• Okunan her Kur’an-ı Kerim sayfası için 3 puan verildi.
• İstiaze, besmele, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, namaz duaları, kısa sureler ve mihrabiyeleri
ezberleyenlere 10 puan, anlamı öğrenildiğinde ise ek 10 puan verildi.
• Öğrencilere kursa geldikleri her gün için 20 puan, başka bir kursa gitmişlerse yine 20 puan verildi.
• Kamet getirmeyi öğrenip hocalarına dinlettikten sonra camide müezzinlik yaparsa öğrencilere bir
kereye mahsus 50 puan verildi.
• Öğrencilere hocalarının veya kendilerinin belirleyeceği yaşlılara yardım, temizlik, selamlaşmak
vb. salih amellerden gün içerisinde üç tane yapanlara 10 puan verildi.
• En az iki kıtalık bir ilahi ezberleyip makamına yakın okuyanlara 20 puan verildi.
• Öğrenciler okudukları “Yaz Kur’an Kursu Dinî Bilgiler” kitabından sınava tabi tutularak 100 üzerinden aldıkları puan yarışma puanlarına eklendi.
• Uygulamada, öğrencilerin fiziki kavga etmeleri durumunda 100 puanları, kötü söz söylemeleri
durumunda 50 puanları, düzeni bozmaları ve hocalarını üzmeleri durumunda 20 puanları ve
velilerine yönelik olumsuz bir tutum sergilemeleri durumunda 10 puanları silindi.
► Uygulamada elde edilen puanlar neticesinde kategorisinde ilçe birincisi olan altı öğrenciye çeyrek
altın, ikinci olan altı öğrenciye gram altın ve üçüncü olan altı öğrenciye 150 TL ödül verildi.
► Ayrıca her cami kendi birinci, ikinci ve üçüncülerine hediye takdim etti.
► Projeye katılan bütün kız öğrencilere şal, erkek öğrencilere şapka dağıtıldı.
► Proje sona erdiğinde yine bütün öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
► 13 yaş ve üzeri bütün kız ve erkek öğrenciler Çanakkale gezisine götürüldü.
► 12 yaş ve altı bütün öğrenciler bir mesire alanına pikniğe götürüldü.
PROJE SONUÇLARI
Her sene yaz kursu döneminde sadece öğle namazlarını camide kılan öğrenciler, proje vesilesiyle 5 vakit
namazlarını camide kılmış, kursa devamlılık artmış, eğitim seviyesi yükselmiş ve öğrencilerin motivasyonları artmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler, Belediye, Sivil Toplum Kuruluşları - 30.000,00 TL (Toplam maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

SUFFA RUHU-BEŞİKTEN MEZARA EĞİTİM
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Abdulhalık SELMAN
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Başakşehir

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Başakşehir Merkez Camii

E-MAİL

abdulhalikselman@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bahçelievler İlçe Müftülüğü Yenibosna Ebubekir
Camii, İstanbul/Başakşehir İlçe Müftülüğü Başakşehir Merkez Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İstanbul İl Müftülüğü, Bahçelievler ve Başakşehir
Kaymakamlıkları, Bahçelievler ve Başakşehir
İlçe Müftülüğü, Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/04/1997 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Gençler, Çocuklar, Mahalleli ve Cemaat

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Cuma hutbesi ve sohbetinin dışında caminin eğitim işlevini ön plana çıkarmak, mahalle sakinleri ve cemaatin zihinlerindeki dinî konulardaki soru işaretlerini gidermek, namaz aralarındaki boşlukları ders, sohbet ve kurslarla değerlendirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Caminin eğitim işlevini geçmişte olduğu gibi bugün de canlı tutmak amacıyla ders, kurs ve sohbetlerden
müteşekkil bir yaygın eğitim modeli geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu çerçevede;
► Cami bünyesinde icra edilecek periyodik dersler, kurslar ve sohbetler için tarih, konu vb. planlamalar
tamamlanarak uygun zamanlarda cemaate ve mahalle sakinlerine duyuruldu.
Dersler:
► Camide belirli bir program çerçevesinde her gün öğle namazından önce ilmihâl dersi yapıldı.
► Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri öğle namazından sonra tefsir dersi yapıldı.
► Her gün ikindi namazı öncesi, kısa sureler üzerinden mahreç dersi yapıldı.
► Hafta içi her gün yatsı namazı sonrası, hadis-i şerif sohbeti yapıldı.
Kurslar:
► Kadınlara hafta içi her gün saat 11.00-13.00 saatleri arasında Kur’an-ı Kerim dersi verildi.
► Erkeklere hafta içi her gün yatsı namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dersi verildi.
► Gençlere hafta içi her gün akşam ile yatsı namazları arasında Kur’an-ı Kerim dersi verildi.
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► Çocuklara hafta içi her gün akşam ile yatsı namazları arasında adab-ı muaşeret, ilmihâl ve siyer
dersleri verildi.
Sohbetler:
► Çocuklara her pazartesi günü yatsı namazından sonra sohbet yapıldı.
► Her salı günü yatsı namazından sonra ev sohbetleri yapıldı.
► Her perşembe yatsı namazından sonra çalışan gençlere sohbet verildi.
► Her cuma yatsı namazından sonra lise ve üniversite düzeyindeki gençlere sohbet verildi.
► Her pazar günü sabah namazından sonra mahalleden katılanlara sohbet edilerek çorba ikramında
bulunuldu.
PROJE SONUÇLARI
Mahalle halkının caminin eğitim faaliyetlerinden faydalanması sağlanarak çocuk, genç, yetişkin ve ihtiyar
her yaş grubundan cemaat dinî konularda eğitim almış oldu.

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

TOPLUMUN MİMARI OLAN EBEVEYNLERİ VE YETİŞKİNLERİ EĞİTİYORUZ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Vahdettin GÜZEL
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Bağcılar

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Çiftlik Demircan Merkez Camii

E-MAİL

Vguzel69@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bağcılar İlçe Müftülüğü Çiftlik Demircan Merkez
Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar İlçe Müftülüğü, Bağcılar
Belediyesi, Bağcılar Sağlık Grup Başkanlığı, Halk Eğitim
Merkezi, Kızılay, Kültür Merkezi, Evlendirme Dairesi

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 15/01/2009 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Anneler, Babalar, Yetişkinler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Huzurlu, uyumlu, başarılı, hayata pozitif bakabilen, yuvasına ve çocuklarının yetişmesine itina gösteren,
ailesine ve toplumda korunmaya ihtiyacı olan bireylere sahip çıkan, çalışkan, öz güveni yüksek, ahlaklı,
kültürel anlamda donanımlı, ibadetlerinde devamlılık gösteren, mukaddes değerlerine bağlı ebeveynler yetiştirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Toplumun yarısını oluşturan erkeklere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;
► Her eğitim-öğretim dönemi başında cemaate yönelik ev ziyaretlerinde, halk eğitim merkezlerinde,
aile sağlığı merkezlerinde, kahvehanelerde, restoranlarda, çay ocaklarında, spor tesislerinde ve cami
kürsüsünde cami merkezli faaliyetler hakkında bilgi verildi. Cami merkezli faaliyetlerin anlatıldığı
kitapçık ve broşürler dağıtıldı. Dilek ve şikayetler dinlendi.
► Belediye ve muhtarlıklar ile işbirliği yapılarak yetişkinlerin demografik durumları, hangi konularda
eğitime daha çok ihtiyaç duydukları, dinî bilgilere vukufiyetleri, bağımlılık oranları, engelli sayısı ve
engellilik oranı, ihtiyaçları ve ailevi sorunları tespit edildi.
► İhtiyaç duyulan eğitim alanları ve eğitimci sayıları, gerekli materyaller ve diğer ihtiyaçlar tespit edilerek uygulanacak eğitim programının aşamaları belirlendi.
► Haftanın belirli günlerinde Kur’an-ı Kerim, temel dinî bilgiler, Arapça, hadis, fıkıh ve tefsir dersleri
yapıldı.
► Her ay düzenli olarak alanında uzman kişiler tarafından muhtelif konularda seminerler verildi.
► Yıl boyunca sabah ve öğle vakitlerinde olmak üzere her gün okunan Kur’an-ı Kerim mealinin yanı
sıra; çarşamba günleri, halka açık ‘’Kelime Kelime Kur’an Meali’’ çalışması yapıldı.
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TOPLUMUN MİMARI OLAN EBEVEYNLERİ VE YETİŞKİNLERİ EĞİTİYORUZ

► Her perşembe ikindi namazı öncesinde bir ayet ve bir hadis, açıklamaları ile birlikte okundu.
► Yine her perşembe cemaatin Kur’an-ı Kerim ile irtibatlarını sürdürmek amacıyla cüzler dağıtılarak
hatimler yapılması sağlandı. Hatimlerin duası yatsı namazı sonrasında yapıldı. Akabinde tevbe-istiğfar yapılarak cemaatin Cuma namazına bilinçli olarak gelmesi sağlandı.
► Perşembe günleri ilçe vaizleri ve psikologlar ile “Aile İçi Sorunlar ve Çözüm Yolları” başlıklı seminer,
soru-cevap yöntemi ile gerçekleştirildi.
► Her ayın son cuma gecesi teheccüd namazı buluşmaları yapıldı.
► Cumartesi günleri kahvaltı eşliğinde kadınlara yönelik söyleşiler gerçekleştirildi.
► Pazar günleri sabah namazı buluşmaları düzenlenerek cemaate çorba ikram edildi.
► Öğrenciler ile uzman eğitimci nezaretinde musiki çalışması yapıldı. Düzenli olarak çalışmalarını
sürdüren öğrencilerden oluşan musiki koroları oluşturuldu.
► Belirlenen bir tema çerçevesinde ayda bir eğitimciler arasında ayet, hadis ve önemli şahsiyetlerin
sözlerinin okunduğu ve yorumlandığı çalıştaylar yapıldı.
► “Tarih-Kültür Gezileri” etkinliği adı altında tarihî mekânlara ziyaretler yapıldı.
► Her eğitim öğretim döneminde bir defaya mahsus olmak üzere eğitime teşvik mahiyetinde bilgi yarışmaları düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere cemaatin sponsorluğunu yaptığı çeşitli hediyeler
verildi.
► Bölgedeki hastaneler ile anlaşma sağlanarak sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere tüm
yetişkin öğrencilere yılda bir kez olmak üzere sağlık taraması yapıldı.
► Önemli gün ve geceler vesilesiyle cemaat ile buluşma ve kaynaşmaların gerçekleştiği programlar
düzenlendi.
► Yaşlılar, yetim ve öksüzler için iftar programları tertip edildi.
► Aileyi ayakta tutan değerlerin örselendiği ve dağılmak üzere olan yuvalar tespit edilerek eşlerin alan
uzmanlarıyla görüşmeleri sağladı. Aile ve Dinî rehberlik Bürosu personeli tarafından ilgili ailelere
dinî danışmanlık hizmeti sunuldu.
► İmamlar, müezzinler, dernek görevlileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri cemaatin nişan, düğün,
cenaze vs. özel günlerinde sevinçlerine ortak olmak, kederlerini paylaşmak ve teselli etmek için yanlarında bulundu.
► Müftülüğün rehberliğinde, imam, müezzin, dernek yönetimi ve öğrencilerin katılımıyla her üç ayda
bir Darülaceze ziyaretleri gerçekleştirildi.
► Her eğitim-öğretim dönemi başında trafik polisleri tarafından düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimlerde öğrencilere trafik kurallarının bilinmemesi veya uygulanmamasından kaynaklanabilecek
olası kazaların önüne geçilmesi için gerekli bilgiler verildi.
► Kadınlara yönelik el sanatları eğitimleri düzenlendi.
PROJE SONUÇLARI
Cami çocuk, cami gençlik, cami aile, buluşmaları kapsamında etkinliğe katılan hedef kitleye; Allah ve peygamber sevgisi, ahiret inancı ve şuuru aşılanmış, erdemli, vatanına, devletine, bayrağına, mukaddesatına
içtenlikle bağlı imanlı ve vicdanlı bir neslin yetişmesine vesile olunmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Siirt Vakfı - 55.000,00 TL
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

YAZ KUR’AN KURSLARINA KATILIMI ARTIRMA VE DEVAMLILIĞI SAĞLAMA
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ramazan GÜMÜŞ
İLİ İLÇESİ

Muğla/Ortaca

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Merkez Arıkbaşı Mah. Camii

E-MAİL

Ramazan292@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Muğla/Ortaca İlçe Müftülüğü Merkez Arıkbaşı Mah. Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Ortaca Kaymakamlığı, Halk Eğitim Müdürlüğü, Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü, Çevre Orman Müdürlüğü, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Muhtarlık ve Esnaf

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler ve Mahalle Halkı

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Yaz Kur’an kurslarında her dönem sonunda yaşanan öğrenci sayılarındaki azalmayı ortadan kaldırmak ve
yaz kurslarına her kesimden öğrencinin katılımını sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Yaz Kur’an kursunda öğrencilerin katılımını ve devamlılığını teşvik etme amacıyla başlatılan proje kapsamında;
► Mahallede sorumlu olunan alan belirlenerek ikametine göre hangi öğrencilerle yakından ilgilenileceği tespit edildi.
► Din görevlileri ile kurs öncesi istişare toplantısı düzenlendi.
► Yaz kursları başlamadan önceki son cuma günü, her din görevlisinin kendi görev yaptığı camide yaz
kursu başlangıcı ile ilgili duyuru yapması sağlandı.
► Yaz Kur’an kursu; belediye ilan sistemi, yerel gazete ve televizyonlar ile sokak ve caddelere asılan
afişler aracılığı ile ilan edildi.
► Sınıfların projeksiyon, bilgisayar ve kırtasiye malzemeleri temin edilerek eğitim materyalleri tamamlandı.
► Kurs yerinin (sınıf) fiziki ortamı öğrencilere göre hazırlandı.
► Kursa aile ve öğrenciler davetiye usulü ile davet edildi.
► Geniş katılımlı bir açılış ve kapanış merasimi yapıldı.
► Kurs süresince öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunması için diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile irtibata geçildi.
► Kurs süresince futbol turnuvaları ve voleybol maçları yapıldı.
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► Kurs içerisinde ve kurslar arası bilgi yarışmaları düzenlendi.
► Öğrencilere çevre bilinci kazandırmak için caminin etrafına Orman İşletme Müdürlüğünün gösterdiği yerlere fidan dikilerek fidanlara çocukların isimlerinin verilmesi sağlandı.
► Geziler düzenlendi. Kütüphane ziyaretleri yapılıp kitap okuma saatleri oluşturuldu.
► Diyanet Takvimi ücretsiz dağıtıldı. Her ev ücretsiz olarak Diyanet dergilerine abone yapıldı.
► Takvim sayfalarının her gün bir öğrenci tarafından okunması ve evlerde okutulması sağlandı.
► Okulda görev yapan din kültürü öğretmenleriyle surelerin ezberlenmesi ve anlamlarının öğrenilmesi
konusunda ortak çalışmalar yapıldı.
► Ramazan ayında imsak, sahur, iftar, iftar duası, fıtır sadakası vb. Ramazanla ilgili kavramların anlatıldığı broşürler hazırlanıp dağıtıldı.
► Camiye gelen öğrencilerden oluşturulan tiyatro ekibi, kurs döneminde belirli aralıklarla gösteriler düzenledi.
► “Namazını Camide Kıl, Ödülünü Kap!” kampanyasıyla çocukların diğer vakit namazlarına da katılmaları teşvik edildi.
► Camide içeriği öğrenciler tarafından hazırlanan duvar gazetesi oluşturuldu.
► Her gün için beslenme saati belirlenerek çeşitli ikramlarda bulunuldu.
► Öğrencilerin camiye ulaşımları için gerekli araçlar temin edildi.
► Öğrencilere yönelik meslek tanıtım ziyaretleri düzenlendi.
► Öğrencilerle belli aralıklarla çevre temizliği yapıldı.
► Cuma günü çocuklarla esnaf ziyaretleri yapıldı.
► “Dede, Nine, Torun Camide Buluşalım.” etkinliği yapıldı.
► Nikahtan önce genç çiftler ziyaret edilip ilmihâl ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
► “Küskünleri Barıştırma Komisyonu” kurularak köy yerinde sıkça görülen dargınlıklar giderilmeye çalışıldı.
► Görev bölgesindeki cemaatin isim listesi, iletişim bilgileri ve kan grubunun olduğu cemaat bilgi formu hazırlandı.
► Erkek ve kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu düzenlendi.
► Camide trafik dersi yapıldı.
► Kan bağışı kampanyası düzenlendi.
PROJE SONUÇLARI
Proje neticesinde önceki yıllara nispetle kursa katılımın arttığı gözlenmiş ve öğrencilerin devamlılığı sağlanmıştır. Veliler eğitim sürecine dâhil edilmiştir.

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

YAZ KUR’AN KURSUNDA ÖĞRENİYORUM, EĞLENİYORUM, BİLİNÇLENİYORUM
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI İsmail KAHVECİ
İLİ İLÇESİ

Sakarya/Sapanca

UNVANI

Müezzin Kayyım

GÖREV YERİ

Sapanca Çayiçi Camii

E-MAİL

kahvecihoca54@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Çanakkale/Ezine İlçe Müftülüğü Merkez Zeytinli Camii,
Sakarya/Sapanca İlçe Müftülüğü Harmanlık Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Ezine Belediyesi, Ezine Milli Eğitim Müdürlüğü, Ezine Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Sapanca Belediyesi, Sapanca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, İlçe Emniyet Müdürlükleri

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 20/06/2016 - Bitiş: 26/08/2016
Başlangıç: 12/06/2017 - Bitiş: 18/08/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilerin nitelikli eğitim-öğretim alırken hem öğrenmelerini hem de eğlenmelerini sağlamak ve Kur’an kurslarını daha cazip hâle getirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Yaz Kur’an kursunun etkinlik ve verimliliğini artırmak üzere başlatılan proje kapsamında;
► Yaz Kur’an kursları öncesinde öğrencilere yönelik ilgi çekici broşürler hazırlanarak çocuklara ulaştırıldı. Broşürün arka yüzü aynı zamanda kayıt belgesi olarak da kullanılacak şekilde tasarlandı.
► Camide hutbe ve vaazlarda, sosyal medyada, büyük afişler ile de cadde ve sokaklarda kursların tanıtımı yapıldı.
► Broşür ve kayıt dilekçeleri, mayıs ayında okullara dağıtılarak öğrencilerin erkenden kayıt olmalarına
imkân tanındı.
► Elif-ba aşamasında olan öğrencilerin planlanan hızlı eğitim sayesinde Kur’an okumaya daha çabuk
başlamaları sağlandı.
► Kur’an-ı Kerim okumayı bilen öğrencilerin daha güzel Kur’an okumalarına yönelik tecvit uygulamaları, dinletiler vb. çalışmalar yapıldı.
► Öğrencilerin namaz kılmasını teşvik amacıyla namaz takvimi hazırlandı.
► Her sınıfa bir isim verilerek buna göre sınıf afişi ve sınıf isminin açıklaması yazıldı.
► Yıl sonu programları düzenlenerek kurslara olan ilgi arttırılmaya çalışıldı. Kursun sonunda madalya,
teşekkür ve takdir belgesi takdim edildi.
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► Cami mesaj sistemi kurularak velilere öğrencilerin devamsızlık durumları, kursla ilgili duyurular vb.
bilgilendirmeler yapıldı.
► Sosyal faaliyetler, geziler, öğretici oyunlar ve spor faaliyetleri ile öğrencilerin kursa istikrarlı bir şekilde devam etmeleri sağlandı.
► AFAD, Kızılay, Yeşilay, İlçe Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlar tarafından öğrencilere yönelik afet bilinci, bağımlılık vb. konularda farkındalık artırıcı seminerler düzenlendi.
PROJE SONUÇLARI
Kurslara katılan öğrencilerin camiye olan sevgi ve ilgileri artmış, kurslara hiç katılmayan öğrencilere de
ulaşmak için çaba gösterilmiştir. Kursa katılan öğrencilerin, anne-babaların kış döneminde Kur’an kurslarına katılımına etkisi olmuş, kursa katılım eskiye oranla daha da artmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati, Esnaf - 5.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

07-11 YAŞ DEĞERLER EĞİTİMİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Abdülkadir KOÇAR
İLİ İLÇESİ

Mersin/Mezitli

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Mustafa Şahin Camii

E-MAİL

abdulkadir_kocar@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Mersin/Mezitli İlçe Müftülüğü Mustafa Şahin Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

TDV Mezitli Şubesi, Gençlik Spor İl/İlçe Müdürlükleri

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 22/09/2015 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

7-11 Yaş Aralığı Çocuklar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Küçük yaşlardan itibaren çocuklara temel insani değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve davranışa dönüştürüp topluma faydalı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.
Camiyi ve din gönüllüsünü sevdirmek, çocukların cami ikliminde büyümesine katkı sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çocukların karakter oluşumlarına olumlu manada katkı sunmak amacıyla başlatılan proje kapsamında;
► Öncelikle projenin uygulama günleri, cumartesi ve pazar olarak belirlendi.
► Oluşturulan program çerçevesinde cumartesi günleri ilk iki saat değerler eğitimi ve bir saat etkinlik;
pazar günleri ilk iki saat Kur’an-ı Kerim öğretimi ve bir saat etkinlik icra edildi.
► Cami bünyesinde etkinlik panosu oluşturuldu ve pano bölümlere ayrıldı. Panonun “A Takımı” başlıklı
bölümüne Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrencilerin resimleri, “Sabah Namazı Kahramanları” başlıklı bölümüne ise babasıyla beraber sabah namazına gelen öğrencilerin resimleri asıldı.
► Bu iki bölümde resimleri olan öğrencilere kurs bitiminde “Kur’an ve Namazla Şereflenenler Madalyası” verildi.
► Panoda ayrıca “Ders Halkası Etkinlikleri” ve “Ziyaretler” bölümüne yer verilerek yapılan faaliyetlerin
resimleri asıldı.
► Camiye devam eden çocuklardan oluşan “İyilik Timleri” oluşturuldu. Bu timler marifetiyle hastane,
huzurevi ve evlerdeki hasta ve yaşlılar ile ilçenin mülki ve idari erkânı ziyaret edildi.
► Mevlid-i Nebi Haftası’nda esnaf ziyaretleri yapılarak parklarda çocuklara balon, büyüklere gül takdim
edildi.
► Çocukların çevre duyarlılıklarına katkı sağlayabilmek adına doğa yürüyüşleri ve piknikler düzenlendi.
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► Çocukların eğitim süreçlerini destekleyici mahiyetteki çizgi filmler, ön kontrolleri yapıldıktan sonra
büyük ekranlarda izletildi.
► Çocuklara yönelik “Uçurtma Şenliği” düzenlendi.
► Okçuluk eğitimi, yüzme, tekvando, badminton vb. sportif aktiviteler, İl Gençlik Spor Müdürlüğü salonlarında gerçekleştirildi.
► Etkinlik saatlerinde caminin uygun alanlarında basketbol, futbol, X-box oyunu, mangala, langırt,
masa tenisi, güreş, bilek güreşi ve unutulan geleneksel oyunlar (birdirbir, mendil kapmaca, yakan
top, halat çekme vb.) oynatıldı.
► “Sıfır Atık Projesi”ne destek olmak ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla cami-gençlik merkezi başta olmak üzere öğrencilerin evlerinde geri dönüşüm kutuları oluşturuldu. İyilik timleri
eliyle “Temiz Bir Gelecek İçin Elele” sloganı ile saha temizliği vb. etkinlikler yapıldı.
► “Ben Ne Yersem Komşumla Yerim” sloganıyla ebeveynlerinin gözetimi ve desteğiyle çocukların evlerinde pişen yemek vb. yiyeceklerden komşularına ikram etmeleri sağlandı.
► “Her Canlının Bir Evi Olmalı” sloganıyla çocuklarla birlikte kuş evleri ve yemlikleri imal edildi ve
uygun yerlere montajı yapıldı.
PROJE SONUÇLARI
Değerler eğitimi sürecine dâhil olan öğrencilerin dinî ve millî değerlere hassasiyetle sahip çıktığı ve uygulama alanında gözle görülür şekilde faal oldukları gözlemlendi. Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlandı..
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami ve Gençlik Derneği, Mahalli İmkanlar - 40.000 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

7’DEN 77’YE KUR’AN EĞİTİMİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Sinan ÜRKMEZ
İLİ İLÇESİ

Ankara/Elmadağ

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Seyit Cemali Camii

E-MAİL

sinanurkmez06@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Ankara/Elmadağ İlçe Müftülüğü Seyit Cemali Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Elmadağ İlçe Müftülüğü, Seyit Cemali Camii Yard. Der.

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/10/2014 - Bitiş: 01/03/2019

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çalışan Gençler, Öğrenciler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Öğrenim çağında çeşitli sebeplerden dolayı yeterli din eğitimi alamamış gençlerin cami eksenli eğitim faaliyetlerinden istifade etmelerini sağlayarak dinî bilgi düzeylerini artırmak ve kendi bireysel dindarlıklarını
sağlıklı bir zeminde oluşturmalarına imkân sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
7’den 77’ye yöre halkına Kur’an eğitimi vermek gayesi ile hayata geçirilen proje kapsamında;
► Mahalle halkıyla yakın ve samimi bir iletişim kuruldu. Her bir insana değer verildi ve değer verildiği
kendilerine hissettirildi.
► Davetiye bastırmak sureti ile verilecek eğitimin önemi ve ciddiyetinin anlaşılması sağlandı.
► Birebir iletişime geçilerek (ev ziyareti, iş yeri ziyareti, yayla ziyareti, telefonla görüşme vb.) insanların
kafalarında oluşabilecek soru işaretleri giderildi. Özellikle ders ortamında mahcup edilmeyecekleri
garanti edildi.
► Kur’an-ı Kerim’e gönül vermiş ama toplum ile iletişim kurmada zorlandığı için okumayı öğrenememiş insanların özel çalışma ile din eğitimi almaları sağlandı.
► Dersler için insanların iş ve çalışma süreleri gözetilerek uygun zaman dilimleri belirlendi.
► Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek isteyenlerin bilgi seviyeleri belirlenerek seviyelerine göre sınıflar oluşturuldu.
► İnsanları kırmadan ve kırılabilecekleri sözleri söylemeden samimi bir ortamda ders işlenmesi sağlandı.
► Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin aslında zor olmadığı ve bu sebeple 9 saatlik ders sonunda herkesin
Kur’an-ı Kerim’i okuyabileceği gösterildi.
► Kur’an-ı Kerim’i öğrendikten sonra tecvit ve diğer uygulamalar ile okuyuşun güzelleştirilmesi sağlandı.
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► Derslerin insanları sıkmaması için ilmihâl derslerinin yanı sıra İlçe Müftülüğü ile koordineli sohbetler yapıldı.
► Ders ortamını daha cazip kılmak için çay, kahve, çiğ köfte, yaş ve kuru pasta ikramları sunuldu.
► Kursiyerlerden ders mahalline gelmekte zorlananlar gönüllülerin araçları ile evinden alınarak derse
rahat bir şekilde gelmeleri sağlandı.
► Kur’an-ı Kerim’e gönül vermiş olmasına rağmen kursa gelemeyenlere evlerinde, iş yerlerinde, hobi
bahçelerinde hasılı nerede müsaitlerse orada dersler verildi.
► Manevi atmosferi yükseltmek için beldeye 50 km uzaklıkta bulunan Ahmet Hamdi Akseki ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde düzenlenen sabah namazı buluşmalarına gençlerle birlikte
iştirak edildi.
► Sosyal etkinlik olarak beldenin mücavir alanlarına 1.000 adet çam ağacı dikimi yapıldı.
PROJE SONUÇLARI
Dinî eğitimin önemi ve görev sorumluluğu göz önüne alınarak başlatılan proje çerçevesinde günlük 9 saat
Kur’an-ı Kerim dersi yapılmış, toplamda 600’den fazla mahallelinin din eğitimi alması sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Yeşildere Seyit Cemali Camii Yard. Derneği ve Kursiyerler - 10.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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6. BÖLÜM

SOSYAL VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ
PROJELER

CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ASLINDA YALNIZ DEĞİLSİNİZ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ahmet AKYASAN
İLİ İLÇESİ

Karabük/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

TDV Alagüllük Camii

E-MAİL

ahmet.akyasan61@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Karabük İl Müftülüğü TDV Alagüllük Camii, Karabük Merkez Merdivenli Mescid

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Karabük İl Müftülüğü, Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı, Safran Tasavvuf Yolu Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 25/11/2013 - Bitiş: 29/06/2014

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler, Aileler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
10-15 yaş grubu çocukların ergenliğe geçiş süreçlerinde beden ve ruh sağlığını desteklemek ve bu süreç ile
ilgili ailelerin bilinç düzeylerini artırmak, katılımcıların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak; özellikle dil,
çevre ve insan sağlığı, sorumluluk, liderlik ve sosyallik bilincini geliştirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çocukların gelişim süreçleri ile ilgili ailelerin bilinç düzeylerini artırmak için düşünülen proje kapsamında;
► Proje bünyesine alınması düşünülen çocuklar tespit edilerek aileler bilgilendirildi.
► İlgili kurum ve kuruluşlarla protokoller ve yazışmalar yapıldı.
► Seminerler yaz döneminde 5 haftalık bir program çerçevesinde planlandı.
► Proje adımlarının gerçekleştirileceği mekânlar için yer seçimi yapıldı ve belirlenen tarihlerde tahsisleri sağlandı.
► Çocukları proje kapsamında yapılacak etkinliklere davet etmek üzere el broşürü ve afişler hazırlandı.
► Proje süreçlerinde çocukların eğitimi ve sosyal aktivitelerde kullanılacak malzemeler temin edildi.
Ulaşım için servis ayarlandı.
► Proje kapsamında birinci aşamada çocuklara, ikinci aşamada ebeveynlere ve üçüncü aşamada çocuklar ve ebeveynlerine birlikte seminerler verildi.
► Proje kapsamında verilecek seminerler için alanında uzman konuşmacılar belirlendi.
► Seminerlerde çocuklar için “Mahremiyet”, “Adab-ı Muaşeret” ve “Aile İçi Sevgi” konuları; ebeveynler
için “İslam’da Çocuklara Karşı Sorumluluk”, “Ergenlik Öncesi Değişim”, “Beden ve Ruh Sağlığı” ve “Aile
İçi İletişim” konuları; toplu seminerlerde ise “Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Çocuk Sevgisi” konuları işlendi.
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► Seminer programlarında verilen bilgilerin teoriden pratiğe dönüştürülmesi için çocuklara yönelik 5
günlük bir kamp düzenlendi.
► Bu çalışmalar içerisinde ayet ve hadislerden oluşan görsel materyaller hazırlanarak eğitimlerin sürekliliği sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Ergenlik çağında bulunan, farklı sebeplerle sanal ortamlara itilmiş ve toplumda kendine yer arayan çocuklara aslında yalnız olmadıkları hissettirilmiştir. Bu çerçevede 25 genç ve ailelerine yönelik 4 seminer
programı düzenlenmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) Projeleri - 56.335,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CAMİ MERKEZLİ ÇEVRE EĞİTİMİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Nurettin KÜÇÜK
İLİ İLÇESİ

Samsun/19 Mayıs

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Yörükler Mah. Geleriç Camii

E-MAİL

nurettin.kucuk@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Samsun/19 Mayıs İlçe Müftülüğü Yörükler Mahallesi
Geleriç Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

19 Mayıs İlçe Müftülüğü, Belediye ve 19 Mayıs İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/04/2017 - Bitiş: 30/05/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Ortaokul ve Kur'an Kursu Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Geleceğimiz olan gençlerin İslam ahlakı çerçevesinde çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı bir bakış
açısı kazanmalarını sağlamak, böylece çevrenin, doğanın ve hayvanların korunmasına katkı sunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çevre bilincinin geliştirilmesi için hayata geçirilen proje kapsamında;
► Öncelikle projenin uygulanacağı caminin çevresindeki doğal yaşam alanlarının öğrenci gezileri ve
çevre eğitimi için uygun olup olmadığı tespit edildi. Öğrenci gezisi için mekân belirlendi.
► Projenin uygulanacağı bölgeden doğa manzaralarının da yer aldığı “Cami Merkezli Çevre Eğitimi” adlı
bir broşür hazırlandı. Bu broşürde, hayvanlar, bitkiler ve tabiat ile ilgili ayet ve hadislere yer verildi.
► İlçe Müftülüğü vasıtasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle gerekli yazışmalar yapılarak okullardan camiye düzenlenecek geziler için tarihler belirlendi ve gezi planları oluşturuldu. Gezide görevli olacak
öğretmenlerin telefon numaraları alınarak irtibata geçildi.
► Belediye ile gerekli yazışmalar yapılarak gezi günleri için belediye tarafından araç tahsis edilmesi
sağlandı.
► Hazırlanan broşürlerin basımı, gezi süresince öğrencilere verilecek olan ikramlar ve hediyelik eşyalar için sponsorlar belirlendi. Piknik için ikramlar temin edildi.
► Her hafta farklı bir okul grubu gezi için camiye getirildi. Bir öğretmen nezaretinde kırsal kesimdeki
camiye gelen öğrencilerle ilk olarak cami avlusunda toplanıldı.
► Öğrenciler cami bahçesinde proje kapsamında gün boyunca yapılacak etkinlikler hakkında kısaca
bilgilendirildi ve önceden hazırlanmış olan dinimizin çevre ile ilgili mesajlarını içeren broşürler öğrencilere dağıtıldı. Gezi sonunda broşürde yazan ayet ve hadislerden üç tane ezberleyenlere sürpriz
hediyelerin olacağı söylenerek öğrencilerin dikkatleri konuya çekilmiş oldu.
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► Daha sonra öğrencilerle birlikte gezi bölgesine gidilerek burada, bir yandan doğa yürüyüşleri ve piknik yapılırken diğer yandan çevremiz, doğa ve hayvanlarla ilgili önceden belirlenmiş plana uygun
kısa anlatımlar din görevlisi tarafından gerçekleştirildi.
► Bir süre devam eden programdan sonra, öğrencilerin proje ile ilgili görüşleri ve soruları dinlendi.
Daha sonra, “Bu gezi boyunca aklınızda neler kaldı?” diye sorularak, bilgilerini aktarmaları istendi.
Bu arada öğrencilere, broşürde yer alan bazı ayet ve hadisler sorularak ezbere okuyabilenlere küçük
ödüller verildi.
► Gezi programından birkaç hafta sonra geziye gelen öğrencilerin okullarına tekrar gidilerek, geziye
katılan ve katılmayan bütün öğrencilere bir seminer verildi. Din görevlisi tarafından sunulan bu seminerde, gezide çekilen fotoğrafların da yer aldığı “İslami Çevre Eğitimi” adlı bir sunum yapılarak,
çevremize ve hayvanlara karşı görevlerimiz bir kez daha tekrarlanarak pekiştirilmiş oldu..
PROJE SONUÇLARI
Projeye her hafta yaklaşık 30 öğrenciyle 4 ortaokul ve bir Kur’an kursu katıldı. Sonuç olarak; gençler doğa ile
her şeyi yaratan Allah arasındaki bağın farkına varmış; onların bilinçli, araştıran ve çevresine karşı sorumluluklarının dinî boyutunu da dikkate alan duyarlı gençler olmalarına katkı sunulmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İlçe Müftülüğü ve Cami Cemaati - 500,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CAMİ-OKUL KARDEŞLİĞİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Hamdi BAYRAMOĞLU
İLİ İLÇESİ

Ankara/Keçiören

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Süleyman Çelebi Camii

E-MAİL

hamdbayramoglu@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Ankara/Keçiören İlçe Müftülüğü Süleyman Çelebi Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Keçiören 23 Nisan Ortaokulu

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 15/10/2012 - Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Öğrenciler, Gençler ve Mahalle Halkı

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Gençlerin bilinçli ve şuurlu yetişmesi amacıyla cami ve okul arasında güçlü bir bağ kurmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Cami ve okul kardeşliğini hedefleyen proje kapsamında;
► Mahalledeki okullar ziyaret edildi. Okul idarecileriyle ve öğretmenlerle tanışılarak proje sunuldu.
Okulun kardeş okul olması sağlandı.
► Okul cami kardeşliği çerçevesinde kardeş okul yöneticileri ve öğretmenlerle proje özelinde istişarelerde bulunuldu.
► Yapılan istişareler sonucunda okulun ihtiyaçları tespit edildi ve din görevlisi öncülüğünde bir su
arıtma cihazı alınarak okula hediye edildi.
► Öğrencilerin sınıflar hâlinde camiyi ziyaret etmeleri sağlandı. Camiyi ziyarete gelen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi ve ikramlarda bulunuldu.
► Okul idaresinin izni ile atıl durumdaki iki oda erkek ve kız mescidi olarak düzenlendi. Bütün masraflar din görevlisi organizesiyle hayırsever vatandaşlar ve cemaat tarafından karşılandı.
► “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle farkındalık oluşturmak amacıyla kardeş okul öğretmenleri onuruna yemek verildi.
► Şehitler Haftası vb. zaman dilimlerinde cami ve okul işbirliğiyle özel programlar organize edildi.
► Ramazan ayında kardeş okul ile birlikte müşterek iftar programı düzenlendi. Programa çok sayıda
öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı. Ayrıca programa Keçiören Kaymakamı, İlçe Müftüsü, İlçe Müftülüğü çalışanları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve civarda bulunan camilerin din görevlileri
katıldı.
► Dinî gün ve geceler vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelere kardeş okulun desteğiyle çeşitli yardımlar ulaştırıldı.
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► Yaz Kur’an kursu okul idaresinin teklifi üzerine kardeş okulda açıldı. Bu sayede öğrenci sayısında
artış gözlendi. Her sınıfın haftada en az bir gün derslerini camide yapmaları sağlanarak öğrencilerin
cami havasını da teneffüs etmeleri sağlandı. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenleri öğrencilere
çeşitli spor dallarında dersler verdi.
PROJE SONUÇLARI
Okul cami kardeşliği mahalle halkı ve veliler tarafından kabul gördü ve diğer cami ve okullara örneklik teşkil etti. Birçok gence ulaşıldı ve gönülleri kazanıldı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler, Süleyman Çelebi Camii ve Sosyal Hizmet Derneği - 10.000,00 TL (Yıllık ortalama

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CUMA GECESİ EV BULUŞMALARI
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Nurettin KÜÇÜK
İLİ İLÇESİ

Samsun/19 Mayıs

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Yörükler Mah. Geleriç Camii

E-MAİL

nurettin.kucuk@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Samsun/19 Mayıs İlçe Müftülüğü Yörükler Mahallesi
Geleriç Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Cami Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/11/2016 - Bitiş: 30/04/2017

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Cami Cemaati

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Toplumun değer verdiği cuma gecelerini değerlendirmek, gecenin ihya edilmesini ve toplumsal kaynaşmayı sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Cuma gecelerinin ihya edilmesini amaçlayan proje kapsamında;
► Öncelikle mahallenin ileri gelenleriyle bir araya gelinerek cuma gecelerinin önemi, evlerde Kur’an
okunması ve misafirliğin dinimizdeki yeri anlatıldı, uygulanacak proje hakkında bilgi verildi.
► Gecelerin uzun olması ve gündüzleri köyde çok fazla iş olmamasından dolayı bu faaliyetin yapılması
için kış ayları tercih edildi.
► İlk toplantının mahalle sakinlerinden birisinin evinde yapılmasına karar verildi. Bir hafta öncesinden cuma ve vakit namazlarında duyuruldu. Bizzat ev sahibi tarafından mahalleliye, evde Kur’an
okuma daveti yapıldı.
► Yatsı namazı vaktine kadar camide toplanan cemaate sohbet edildi.
► Namazın ardından, hep birlikte önceden belirlenen ve duyurusu yapılan kişinin evine gidildi. Kadınlar için seyyar bir ses sistemi götürülerek evin içerisine kuruldu.
► Önce kısa bir sohbet, sonra cemaat içerisinden Yasin suresi veya ilahi okuyabilen kişilerle birlikte
Kur’an okunup duası yapıldı. Duada özellikle ev sahibine ve misafirlere yer verilerek motivasyon
sağlandı.
► Ev sahibinin küçük ikramları eşliğinde cemaatin birbirleriyle sohbet etmeleri sağlandı, sorusu olanların soruları cevaplandı.
► Bir sonraki hafta kimin evinde toplanılacağı kararlaştırılarak duyurusu orada yapıldı ve program
sona erdi.
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PROJE SONUÇLARI
Evlerde Kur’an ve ilahiler okunması neticesinde, evde oluşan manevi atmosferden ev sahipleri memnun
kalmış, iş-güç sebebiyle birbirlerine gidemeyenler komşu ziyareti yapma imkânı bulmuş, mahalle halkı
manevi atmosfer eşliğinde sosyal problemlerini konuşma fırsatı bulmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati

PROJE GÖRSELLERİ
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GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ÇOCUKLAR DÖRT MEVSİM CAMİDELER
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Hasan KOÇ
İLİ İLÇESİ

Denizli/Merkezefendi

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Bereketler Hacı Hamdi Aytekin Camii

E-MAİL

hasan_koc64@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Denizli/Merkezefendi İlçe Müftülüğü Hacı Hamdi Aytekin
Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Merkezefendi İlçe Müftülüğü, Belediye, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/03/2006 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Cami bünyesinde farklı etkinlikler yaparak camiyi çocuklar için sürekli cazibe merkezi hâline getirmek,
çocuğun ev ve okul dışındaki zamanlarını sokakta değil camide geçirmesine vesile olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
“Çocuklar Dört Mevsim Camideler” projesi yaz Kur’an kurslarında oluşan cami-çocuk ilişkisinin yıl boyu
devam etmesine yönelik çalışmalardan ibarettir. Bu kapsamda;
► Caminin giriş kapsının iki tarafına haftalık ayet ve hadis meallerini, çocukların bizzat kendilerinin
yazması için erkek ve kızlara ait pano yaptırıldı.
► Camiye gelen öğrencilere haftalık konular verildi. A4 kâğıdına yazılan metinler çiçek vb. figürlerle
süslendi. İsim yazılarak cuma gününden önce panoya asılması sağlandı.
► Öğrencilerin radyo yayını yapmaları ve ilahi seslendirmeleri için yerel yayın yapan bir radyo ile görüşmeler yapıldı. Öğrencilerin cumartesi günleri 15-20 dakika radyoda yayın yapmaları sağlandı.
► Velilerin desteğiyle aynı radyoda bir hafta kız öğrenciler bir hafta erkek öğrenciler olmak üzere her
cumartesi bir saatlik “Bizim Bahçe” adlı çocuk programı başlatıldı.
► Hafta başında kaleme alınarak hazırlanan programın uygun vakitlerde camide birkaç kez provası
yapıldı. Hazırlanan programın çocuklar tarafından canlı yayında sunumu gerçekleştirildi.
► Çocuklar için eğitici-öğretici şiirler kaleme alındı ve ilahi olarak bestelendi. Bestelerden bir kısmı
“Amin” ismiyle albümleştirildi. Cami-çocuk korosu oluşturularak yaz Kur’an kursu, Mevlid-i Nebi Haftası vb. münasebetlerle düzenlenen programlarda farklı zaman ve mekânlarda icra edildi.
► Oyunlar yazılarak cami bünyesinde çocuk tiyatro grubu oluşturuldu. Palyaço olmak ve piyeste görev
almak isteyen öğrenciler belirlendi. Haftanın uygun vakitlerinde camide provaları yapılan bu oyun180
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ların yaz Kur’an kursu etkinlikleri, Mevlid-i Nebi Haftası vb. münasebetlerle düzenlenen programlarda farklı zaman ve mekânlarda gösterimi sağlandı.
► Çocukların yıl boyu camiyle iç içe olmalarını sağlamak amacıyla çocuklara yönelik etkinlikler planlanarak cemaate tanıtıldı. Aylar öncesinden hazırlıklar yapıldı. Vaaz edecek, hutbe okuyacak, ilahi
söyleyecek, piyeste görev alacak öğrenciler belirlendi. Defalarca provalar yapılarak dinî gün ve gecelerde camide programlar icra edildi.
► Ramazan ayı öncesi caminin süslenmesi amacıyla bir ay önceden çocuklarla bir araya gelindi. Camiye asılacak Ramazan yazıları belirlendi. Temsilci öğrenciler belirlenip kullanılacak malzemeler
temin edilerek caminin çocuklar tarafından süslenmesi sağlandı.
► Ramazan ayı münasebetiyle cami bahçesinde çocuklara özel iftar yemeği tertip edildi. İftar yemeğinin bir hafta öncesinden duyurusu yapıldı ve mahalledeki tüm çocukların iftar programına katılmaları sağlandı.
► Camiye yakın konumda belediye tarafından tahsis edilen mekânda çocukların masa tenisi oynayabilmeleri için gerekli malzemeler temin edilerek çocukların istifadesine sunuldu. Tenis oynamak
isteyen her öğrenciye önce bir-iki dakikalık dinî bilgi notları aktarıldı (abdestin farzı, İslam’ın şartı
vb.). Bütün öğrenciler için bu kural işletildi.
PROJE SONUÇLARI
“Camide mutlaka bana göre bir etkinlik vardır.” düşüncesiyle çocukların sürekli camiye gelmesi sağlanmıştır. Camiyi ve cami görevlisini seven çocukların hem sokağın kontrolsüz ortamından korunması hem de
millî ve manevi değerlerle sürekli beslenmesine katkı sunulmuştur. .
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati - 1.300,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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PROJELER

PROJE ADI

DEĞERLERİ İHYA VE İKAME (MESCİT-MEKTEP İŞBİRLİĞİ)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Abdulhalık SELMAN
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Başakşehir

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Başakşehir Merkez Camii

E-MAİL

abdulhalikselman@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bahçelievler İlçe Müftülüğü Yenibosna Ebubekir
Camii, İstanbul/Başakşehir İlçe Müftülüğü, Başakşehir
Merkez Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İstanbul İl Müftülüğü, Bahçelievler ve Başakşehir Kaymakamlıkları, Bahçelievler ve Başakşehir İlçe Müftülükleri,
Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2014 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Çocuklar, Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çocukların ve gençlerin millî ve manevi değerlerine bağlı şekilde yetişmesini sağlamak, aile ve mübarek
geceler gibi değerlere dair farkındalığı artırmak, mektep ve caminin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu fark ettirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Çocuk ve gençlerimizin millî ve manevi değerlerine bağlı şekilde yetişmesine katkı sağlayabilmek için başlatılan projenin hazırlık çalışmaları çerçevesinde;
► Öncelikle cami çevresinde eğitim ve öğretim veren çeşitli kademelerdeki okullar tespit edildi.
► Okullara yönelik gerçekleştirilecek ziyaret programlarının tarih, konu, içerik vb. planlamaları yapıldı.
► Kandil, hicri yılbaşı ve aşure gibi özel günlerde gerçekleştirilecek okul ziyaretlerinde yapılacak ikramların planlaması ve sipariş işlemleri gerçekleştirildi. İkramlıkların paketlerinin cami ismi ve logosu ile hazırlanması sağlandı.
► Gerçekleştirilecek ziyaretlerde asılması için özel günlerin önemini vurgulayan afişler bastırıldı.
► Proje hazırlık çalışmalarının tamamlanmasına müteakip iki aşamada hayata geçirildi.
1. Okulları Ziyaret:
► Okul idareleri ile irtibat kurularak kandiller, hicri yılbaşı ve aşure gibi özel günler için randevular
oluşturuldu.
► Belirlenen gün ve saatlerde İl Müftüsü, İlçe Müftüsü, Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye yetkilileri eşliğinde ziyaretler gerçekleştirildi.
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► Ziyaretlerde dinin temel kaynakları, hadis-i şerifin dindeki yeri, ailenin temel dinamikleri vb. konularda seminerler verildi.
► “Çizgilerle 40 Hadis Sergisi” oluşturuldu ve ziyaretler esnasında öğrencilerle birlikte gezilip incelendi.
Hadisler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.
► Ziyaret programının sonunda aşure, lokma tatlısı, kandil simidi vb. ikramlar tüm öğrencilere dağıtıldı.
2. Okulları Davet:
► Çevre okullardaki öğrencilerin cami ile buluşturulması amacıyla bir davet takvimi oluşturuldu.
► Okul idaresi ve öğretmenlerle iletişime geçilerek belirlenen plan dahilinde öğrenciler camiye davet
edildi.
► Belirlenen gün ve saatte camiye gelen tüm öğrenciler cami görevlileri tarafından güler yüzle karşılandı.
► Öğrencilere program esnasında dinin ve caminin hayatımızdaki yeri, caminin genel işlevi, din görevlisinin görevleri ve cami ile ilgili genel kavramlar anlatıldı. Caminin bölümleri gezdirildi.
► Öğrencilerin camide neşeyle vakit geçirmeleri için oyunlar oynandı. Çocuklara cami içerisinde serbest zaman verilerek camiyle ünsiyet kurmalarına imkân tanındı.
► Çocuklar için hazırlanan ikramlar dağıtıldı. Camideki güzel anıların çocuklar için unutulmaz bir
hâle gelebilmesi için fotoğraflar çekildi.
► Yapılan tüm ziyaretlerin fotoğrafları caminin ve ilçe müftülüğünün web sitelerinde yayınlandı.
PROJE SONUÇLARI
Cami ile okulun ortak dille değerlerine bağlı nesiller yetişmesi adına işbirliği sağlandı. Çocuk ve gençlerimizin değerlerini öğrenme, kazanma ve yaşatma süreçleri pekiştirildi. Özel günlere ve camiye dair bilgileri
arttırıldı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler, Cami Cemaati - 30.000,00 TL (Yıllık Ortalama Maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

KIRK HANEYE KIRK HADİS
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Recep ÇERİ
İLİ İLÇESİ

Osmaniye/Kadirli

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Miraç Şehit Ömer Kocabaş Camii

E-MAİL

recep_ceribas@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Osmaniye/Kadirli İlçe Müftülüğü Miraç Şehit
Ömer Kocabaş Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

-

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2019 - Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Mahalle Sakinleri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Peygamber Efendimizin (s.a.s.) evrensel mesajlarını mahallede ikamet eden bireylere aktararak başta aileler olmak üzere huzurlu ve mutlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Kadirli Yedi Mart mahallesinde ikamet eden 40 hanenin aile bireylerine yönelik yürütülen proje kapsamında;
► Mahallede ikamet eden ailelere Peygamber Efendimizin (s.a.s.) evrensel mesajlarını ulaştırmak için
bir dizi etkinliğin hayata geçirilmesi konusu cami cemaati ile istişare edildi.
► Hedef kitle için özellikle aileyi ayakta tutan değerlerin korunması, komşuluk ilişkileri vb. konuları
içeren 40 hadis belirlendi.
► Proje kapsamında mahalledeki ziyaret edilecek hanelerle ilgili planlama yapıldı. Gidilecek aileden
önceden randevu alındı.
► Ziyaret edilen ailenin yakın komşuları da davet edildi.
► Seçilen kırk hadis, kaligrafi yazısı ile yazılarak çerçeve yapılıp tablo hâline getirildi.
► Planlama çerçevesinde aileler, cami cemaatiyle birlikte ziyaret edilerek tablo hâline getirilen hadislerden birer tane hediye edildi.
► Ziyaret edilen hanede toplanan yaklaşık 15-20 kişiye götürülen hadis üzerinden sohbet yapıldı.
► Hadisle ilgili yapılan sohbetin arkasından soru-cevap ortamı oluşturuldu.
► Proje kapsamında her hafta iki hane ziyaret edildi. 40 haneye ulaşılmış oldu.
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PROJE SONUÇLARI
Projeyle yaklaşık olarak 600 kişiye ulaşıldı. Mahalle halkı hadisleri sahih kaynaklardan öğrendi. Mahallede
birlik ve beraberlik duyguları gelişti.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati - 1.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ

185

CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

MAHALLEDEKİ HER EV BİZİM
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Hasan KOÇ
İLİ İLÇESİ

Denizli/Merkezefendi

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Bereketler Hacı Hamdi Aytekin Camii

E-MAİL

hasan_koc64@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Denizli/Merkezefendi İlçe Müftülüğü Hacı
Hamdi Aytekin Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Merkezefendi İlçe Müftülüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/03/2016 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Mahalle Halkı

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Mahalle halkını, maddi ve manevi boyutuyla daha yakından tanımak, kişiler arası “tanımıyorum” kavramının “tanışıyoruz” kavramına dönüşmesine öncülük etmek, din görevlisini ve dinî temsiliyetini camide
olduğu kadar mahalledeki her eve hissettirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Mahalledeki her evi ziyaret etme projesi kapsamında;
► Mahalle halkından arzu ettiği hâlde işi gereği cemaate çok fazla katılamayan, din görevlisiyle vakit
geçirme fırsatı bulamayan 25-45 yaş aralığındaki hedef kitle tespit edildi.
► Din görevlisi ve mahalleli buluşması için uygun yer ve zaman tespit edilerek hedef kitle buluşma
programına davet edildi.
► Katılımcıların çekincelerini ortadan kaldırmak için davetlilere ilk buluşmanın sadece tanışma amacıyla yapıldığı bilgisi verildi.
► Farklı zaman ve mekânlarda birkaç ay devam ettirilen toplantılar neticesinde hedef kitlenin dinî
bilgisi, sosyokültürel ve psikolojik yapısı, ekonomik durumu gibi konular tespit edildi.
► Katılımcı sayısı yeterli sayıya ulaşınca (yaklaşık 20 kişi) “Salı Sohbeti” ismiyle haftalık sohbetler icra
edilmeye başlandı.
► Salı sohbetlerini, daha işlevsel kılmak ve daha fazla mahalleliye ulaşmak amacıyla mahalle halkına
yönelik ev ziyaretleri gerçekleştirildi.
► Ziyaretine gidilecek hane halkı günler öncesinden haberdar edildi. Ev ziyaretlerinin devamlılığının
sağlanması amacıyla sadece çay ikramı kabul edildi.
► Din görevlisi öncülüğünde salı günleri yatsı namazından sonra yaklaşık 15 kişilik bir ekiple her hafta
farklı bir aile ziyaret edildi.
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► Ziyaretlerin 30 dakikayı geçmemesine özen gösterildi. Uygun ortamlarda ilmihâl, hadis ve tefsir sohbetleri yapıldı. Hane halkından ahirete irtihal edenler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
► Proje lise öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Öğrencilere mahalledeki yaşlıları ziyaret
etmenin önemi ve sağlayacağı faydalar anlatıldı.
► Yaklaşık 10 öğrenciden oluşan bir sosyal medya grubu oluşturuldu. Grup aracılığıyla öğrencilerle ziyaret edilecek yaşlının ve hane halkının bilgileri paylaşıldı.
► Yaşlılara yönelik ayda iki kez öğrencilerin de katılımıyla ev ziyaretleri gerçekleştirildi.
PROJE SONUÇLARI
Cami cemaati olan/olmayan her hane sahibi din görevlisi ve cemaat tarafından ziyaret edilmiştir. Din görevlisinin mahalle sakinlerini, mahalle sakinlerinin din görevlisini yakinen tanımasına imkân sağlanmış,
mahallede birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunulmuştur..

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

MİNARE GÖLGESİNDE ATA SPORUNA HAZIRLIK
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mahmut EROĞLU
İLİ İLÇESİ

Edirne/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Darülhadis Camii

E-MAİL

eroglumahmut34@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Edirne İl Müftülüğü Darülhadis Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Edirne Belediyesi, Kırkpınar Güreşçiler Derneği, Trakya
Birlik

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2005 - Bitiş: 10/06/2019

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Ata sporumuz olan güreşe ve “Tarihî Kırkpınar Güreşleri”ne cami merkezli katkı sağlamak, gençlerin arasında güreşe ilgiyi artırmak ve farkındalık oluşturmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Edirne’de yapılan yağlı güreşlere cami merkezli katkı sağlamak için düşünülen proje kapsamında;
► Tecrübelerinden istifade etmek üzere eski pehlivanlarla gerekli irtibatlar sağlandı. Cami olarak gençlerden oluşan yağlı güreş ekibi kurma isteğimiz onlarla paylaşıldı.
► İlan yapılarak güreşe hevesli gençlerle camide toplanıldı.
► Eski Kırkpınar baş pehlivanlarından bir antrenör eşliğinde çalışmalara başlanıldı. Ekonomik durumu
olmayan genç pehlivan adaylarına cemaat vesilesiyle orijinal kıspetler (yağlı güreş giysisi) temin
edildi.
► Antrenmanlarda kullanılan yağlar, ilgili birlik ve belediyelerden temin edildi.
► Düzenli olarak cami bahçesinde gençler ile güreşe hazırlık çalışmaları yapıldı. Bu çerçevede gençlere “Peygamberimiz ve Spor” konularında bilgilendirme yapıldı.
► Sporda başarının sadece yemek ve idmanla olmayacağı, manevi olarak da hazırlanılması gerektiği
sporcularla paylaşıldı. Dinî ve millî konularda gençlerle spor dışı sohbet ve eğitim toplantıları gerçekleştirildi.
► Cemaatin katkılarıyla alınan hediyelerle sporcuların ve diğer gençlerin memnuniyeti artırıldı.
► Tarihî Kırkpınar Güreşleri’nin vakti geldiğinde dualarla gençlerin maneviyatları güçlendirildi.
► Bu çalışmalarla sporcu gençlere namaz ve cami alışkanlığı kazandırıldı.
► Sporculara ve gençlere örnek teşkil edecek çalışmalar her yıl düzenli olarak yapıldı.
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PROJE SONUÇLARI
Yapılan çalışmalar sporseverler ve şehir halkı arasında ilgi ile karşılanmış, gençlerin camiye ilgileri artmıştır. Yıllardır süre gelen bu çalışmalar neticesinde gençler ile daha sık toplantılar gerçekleştirilmiş, cami
merkezli çalışma ve derslere katılımları sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler ve Cami Cemaati

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

MİNARE GÖLGESİNDE İFTAR
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mahmut EROĞLU
İLİ İLÇESİ

Edirne/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Darülhadis Camii

E-MAİL

eroglumahmut34@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Edirne İl Müftülüğü Darülhadis Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Sultan 2. Murat Han Vakfı

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2001 - Bitiş: 10/06/2019

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Edirne Halkı

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Caminin manevi atmosferinde toplumun her kesimini bir araya getirmek. Vatandaşlar arasında kaynaşma
ve dayanışmayı arttırmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Bu proje çerçevesinde gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra;
► İstişareler neticesinde Ramazan ayında iftar sofrasında bir araya gelmenin çok faydalı olacağı kanaati oluştu.
► 2001 yılında 30 kişi ile başlayan iftar buluşmaları, 2019 yılına kadar düzenli bir şekilde büyüyerek
devam ettirildi. Son yıl 30 ramazan akşamında toplam 10.000 rakamına ulaşıldı.
► Ramazan ayında yapılan iftar programları vesilesiyle camiye 1.000 kişilik masa, sandalye demirbaş
olarak temin edildi.
► Her Ramazan, engelli gruplar bir araya getirilerek 5 iftar programı gerçekleştirildi. Engelliler ve aileleri, iftara 2 saat erken gelerek cami bahçesinde sohbet toplantıları ve sorulu cevaplı etkinlikler yapıldı.
► Organizasyonda mahalle gençleri (cami gençlik kolları) gönüllü görev aldı.
► Şehrin her semtinden ve camisinden düzenli olarak insanlar davet edilerek geniş kesimlerin bir araya gelmesi sağlandı.
► Her yıl şehit aileleri ve gaziler, iftarlar ile cami bahçesinde bir araya getirildi, değerli oldukları hissettirildi. Okunan hatimlerin duaları yapıldı.
► Ramazan ayının ruhu canlı tutularak cemaat millî ve manevi değerler konusunda bilinçlendirildi..
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PROJE SONUÇLARI
Çalışmalar sonucu zengin, fakir, engelli, amir, memur ve bütün kesimler 400 kişilik gruplar hâlinde bir araya getirilmiş; halk arasında cami merkezli dayanışma ve kaynaşma sağlanmıştır. İftar çalışmaları yıllardır
devam etmiş, insanlar ikram etme konusunda arzulu hâle gelmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırsever Vatandaşlar

PROJE GÖRSELLERİ
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7. BÖLÜM

ÖZELLİKLİ GRUPLARA YÖNELİK
PROJELER

CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

BİRLİKTE VARIZ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mehmet KESKİN
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Sancaktepe

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Sarıgazi Yunus Emre Camii

E-MAİL

mehmet.keskinn@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Sancaktepe İlçe Müftülüğü Yunus Emre Camii ve
Yunus Emre Camii Vakfı

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2019 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Suriyeli ve Türk Çocuklar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
10-15 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocuklara bir arada yaşama becerisi kazandırarak Suriyeli çocukların sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, Türk çocuklarına ensar olma bilincini yaşayarak
kazandırmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Mülteci çocukların topluma uyumunu esas alan proje çerçevesinde;
► “Birlikte Varız” koordinasyon birimi oluşturuldu. Katılımcıları sürece dâhil eden, ilkelerle hareket
eden, bütün proje unsurlarının temsil edileceği bir birim olmasına özen gösterildi.
► Projenin akademik ihtiyaçlarından ve genel seyrinden sorumlu, ağırlıklı olarak eğitimcilerden müteşekkil, bütün proje unsurlarının temsil edildiği bir birim oluşturuldu.
► “Birlikte Varız Danışma Kurulu” oluşturuldu.
► “Birlikte Varız Uygulama Merkezi” oluşturuldu.
► Proje kapsamında planlanan ve üretilen etkinliklerin merkezi, Yunus Emre Camii Derneği (YECDER)
olarak tanımlandı. Mevcut eğitim hizmetleri organize edilerek belli bir kompozisyon içerisinde bölgede uygulandı.
► Dinî, millî, özel gün ve gecelerde neler yapılacağı belirlendi.
► Proje süresince gerçekleştirilecek olan etkinlikler belirlenerek etkinlik takvimi hazırlandı.
► “Birlikte Varız” projesinde uygulanacak eğitimler kapsamında eğitimciler belirlendi. Öğrencilere psikolojik ve pedagojik açıdan destek olabilmeleri için eğitimcilerin sosyal hizmet alanından olmaları,
temel bir kriter olarak belirlendi.
► İlana çıkıldı ve öğrenciler seçildi. 45 Suriyeli, 45 Türk olmak üzere 90 öğrenci projeden yararlandı.
► Program açılışı yapıldı ve dersler başladı.
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► Arapça, Türkçe, sosyal yaşam dersi, insan hakları dersi, siyer, psikolojik danışmanlık, Kur’an-ı Kerim
dersleri verildi.
► Çocuklarda olumlu değişimler gözlendi ve eğitimciler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yol haritası hazırlandı.
► Havuz, piknik, gezi vb. etkinlikler yapıldı. 15 Temmuz gibi önemli gün ve haftalarda öğrencilerin katılımıyla programlar düzenlendi.
► Projenin son adımında eğitimcilerden rapor hazırlanması istendi.
► Kapanış programı için çocuklara dağıtılmak üzere defter, kalem, broşür bastırılarak çocuklarda projeye dair bir anı kalması sağlandı.
► Program sonucunda değerlendirme yapmak için koordinasyon ekibi ile bir araya gelindi. Yapılan faaliyetlerin çocuklar üzerindeki etkileri müzakere edilerek hazırlanan bildirge, kamuoyu ile paylaşıldı.
PROJE SONUÇLARI
Suriyeli çocukların kendi içindeki sorunlar başta olmak üzere yaşadıkları toplum ile olan sorunların azaltılmasına ve sosyal hayata uyumlarına katkı sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı - 57.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

CAMİMİZİN YETİMLERİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Yasin AŞKAN
İLİ İLÇESİ

Hakkari/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Merkez Belediye Camii

E-MAİL

askanyasin75@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Hakkari İl Müftülüğü Merkez Belediye Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İl Müftülüğü – Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 15/02/2015 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Yetimler, Cami Cemaati

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Mahallede bulunan yetimleri cami cemaatiyle buluşturmak, yetimlerin maddi-manevi ihtiyaçlarını gidermek, onları camiye alıştırmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Yetimleri kollayıp gözetmek ve onların dinî ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak için başlatılan proje
kapsamında;
► Çevrede ve caminin bulunduğu mahallede ikamet eden yetimler tespit edildi.
► Yetimlerin aileleri ile görüşüldü.
► Yetimlerin maddi durumları ve dinî eğitim durumları tespit edildi.
► Maddi durumu iyi olmayan yetimler için maddi anlamda destek verecek cami cemaati tespit edildi.
Tespit edilen bu hayırsever vatandaşlarla aile ziyaretleri yapıldı.
► Bayramlarda özel gün ve gecelerde hayırsever vatandaşların bu ailelere maddi destek vermeleri sağlandı.
► Manevi yönden zayıf olan yetimler camiye getirildi. Cami cemaatiyle kaynaşmaları sağlandı. Böylece cami cemaati ve yetimler arasında manevi bir bağ oluşturuldu.
► Cami cemaatinin çocukları ile yetim çocuklar arasında kardeşlik bağları kuruldu.
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CAMİMİ ZİN

YETİMLERİ

PROJE SONUÇLARI
Cami cemaatinin mahallemizdeki ve çevredeki yetimlere karşı bir farkındalık kazanması sağlandı. Ramazan ve Kurban bayramlarında yetim ailelerin ihtiyaçları karşılandı. Yetim çocuklara bayramlıklar alınarak
camiye daha çok bağlanmaları sağlanmış oldu.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler - 20.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

DİN HİZMETLERİNDE ROMAN KARDEŞLERİMİZLE SOSYAL İLETİŞİM
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mustafa SÖZEN
İLİ İLÇESİ

Çanakkale/Lapseki

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Lapseki Hacı İsmail Camii

E-MAİL

msozen82@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Çanakkale/Lapseki İlçe Müftülüğü Hacı İsmail Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Kaymakamlık, Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2013 - Bitiş: 01/09/2018

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Romanlar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Roman kardeşlerimizle ortak değerler etrafında iletişim kurmak, onlarla kurulan bağları kuvvetlendirmek
ve kardeş olduğumuzu hissettirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Roman kardeşlerimize yönelik başlatılan proje çerçevesinde;
► Roman mahallesinde bulunan kahvehanede özellikle kış mevsiminde ilmihâl, dinî bilgiler ve sahabe
hayatlarından örneklerin sunulduğu haftalık sohbetler düzenlendi.
► Mahallede ikamet eden Roman aileler ve gençler evlerinde ziyaret edilerek Kur’an meali ve ilmihâl
sohbetleri yapıldı.
► Cuma günleri, Romanlardan oluşan ilahi korosunun da katılımıyla cemaate yönelik sabah namazı
buluşmaları gerçekleştirildi.
► Yerel yönetimlerden ulaşım desteği alınarak Roman kardeşlerimize yönelik Bursa ve İstanbul gezileri düzenlendi.
► Yerel yönetimle yapılan görüşmeler ve alınan izinler çerçevesinde, kış akşamları sosyal tesislerde
Roman kardeşlerimizden oluşturulan koronun katkılarıyla halka yönelik musiki dinletileri gerçekleştirildi.
► Mahalle sakinlerinin, çocukların ve gençlerin düğün, sünnet merasimi vb. özel günlerinde yanlarında bulunmak suretiyle sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olundu.
► Kandil ve cuma gecelerinde koronun da katkısıyla mevlid ve sohbet programları düzenlendi.
► 15 Temmuz’da Roman kardeşlerimizle birlikte demokrasi nöbetlerine iştirak edildi ve bu kapsamda
çeşitli konserler verildi.
► Polis teşkilatında görev yapan personele yönelik özel programlar icra edildi.
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► Roman kardeşlerimize yönelik Ramazan etkinlikleri çerçevesinde iftar davetleri vb. programlar icra
edildi.
► Ulusal düzeyde yayın yapan resmî ve özel televizyon kanallarında icra edilen programlara koro ile
birlikte iştirak edildi.
► Çanakkale Şehitliği’nde düzenlenen programlara iştirak edildi.
► Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Büyük Roman Buluşması” programına katılım sağlanarak, oluşturulan koro ile kısa bir konser icra edildi.
PROJE SONUÇLARI
Roman kardeşlerimizle güçlü bağlar kurularak birlik, beraberlik ve kardeşlik bilincinin güçlendirilmesi sağlandı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Belediye, Kaymakamlık ve Hayırseverler

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

EĞİTİMDE ENGEL YOK
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ahmet AKYASAN
İLİ İLÇESİ

Karabük/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

TDV Alagüllük Camii

E-MAİL

ahmet.akyasan61@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Karabük İl Müftülüğü TDV Alagüllük Camii ve Merkez Ulu
Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 22/06/2009 - Bitiş: 21/08/2009

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Engelliler ve Aileleri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Hafif derecede zihinsel engelli olan bireylerin eğitim alanındaki dezavantajlı durumları göz önüne alınarak
din eğitimlerini sağlıklı bir zeminde almalarına imkân sağlamak, zihinsel engelli bireyleri ve ailelerini bu
konuda desteklemek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Görev bölgesindeki hafif derecede zihinsel engelli bireyler ve ailelerine yardımcı olmak için bir proje hayata
geçirildi. Proje kapsamında;
► Hedef kitlenin hafif zihinsel engelliler olarak belirlenmesinde ortaya konulacak özverili çalışmalarla
temel din eğitiminde ilerleme sağlayabilecek olmaları dikkate alındı.
► Yerleşim birimindeki hafif zihinsel engelli bireyler tespit edildi. Ailelerle birebir görüşmeler yapılarak
proje anlatıldı.
► Engelli bireylerin ve ailelerin talepleri de dikkate alınarak proje için merkezî konuma sahip bir cami
seçildi. Ulaşım konusunda gerekli çalışmalar yapıldı.
► Yaz Kur’an kursu faaliyetleri kapsamında muhatap kitlenin ihtiyaç ve durumlarına uygun bir eğitim
programı oluşturuldu.
► Kurs süresince verilen derslerde, öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak temel dinî bilgiler verilmeye çalışıldı.
► Dersler hayatın içinden örneklerle işlendi. Ele alınan konular uygulamalı olarak anlatıldı ve tekrar
metodunun işletilmesine önem verildi.
► Engelli bireylerle yapılan derslere ailelerinin de iştirak etmesi sağlanarak ortak bir eğitim ortamı
oluşturuldu. Böylece eğitimde devamlılık ve aile ile uyum temin edildi.
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► Eğitimin içeriği, kazanımları, eksik ve geliştirilmesi gereken yönleri ile ilgili ailelerden sık sık geri
dönüş alındı. Böylece eğitimde dinamik ve gelişmeye açık bir model oluşturuldu.
► Kurs sonunda engelli öğrenciler ile birlikte bir program tertip edildi.
► Hafif zihinsel engellilere yönelik düzenlenen Yaz Kur’an Kursu projesi, 5 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kurs süresince hayatın içinde lazım olan bilgiler hedef kitlenin engel durumları da
dikkate alınarak en asgari düzeyde ve uygulama ağırlıklı olarak gerçekleştirilmiştir.
PROJE SONUÇLARI
Hafif zihinsel engellilere yönelik düzenlenen Yaz Kur’an Kursu projesi, 5 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kurs süresince hayatın içinde lazım olan bilgiler hedef kitlenin engel durumları da dikkate alınarak en asgari düzeyde ve uygulama ağırlıklı olarak gerçekleştirilmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Müftülük, Cami Cemaati, Şehir Esnafı

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ENGELSİZ CAMİ-ENGELSİZ TOPLUM
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Yasin AŞKAN
İLİ İLÇESİ

Hakkari/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Merkez Belediye Camii

E-MAİL

askanyasin75@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Hakkari İl Müftülüğü Merkez Belediye Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 02/01/2015 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Engelliler, Cami Cemaati

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Toplumda ve cami cemaatinde engellilere yönelik farkındalık oluşturmak, engellilere yönelik cami odaklı
sosyal, kültürel ve psikolojik alanlarda rehberlik ve manevi danışmanlık yapmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
2015 yılında başlayan proje çerçevesinde;
► “Engellilik nedir? Engellilere yönelik neler yapılabilir?” vb. sorular eşliğinde projenin teorik temellerinin oluşturulması için hazırlık çalışmaları yapıldı.
► Engellilerin camiye kazandırılması ve dinî anlamda rehberlik çalışmaları için engelli dernekleri ile
işbirliği yapıldı.
► İlk önce engelliler derneğinde düzenli olarak haftalık sohbetler yapıldı.
► İşitme engellilerle sağlıklı iletişim kurabilmek için 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının Kastamonu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 12 günlük işaret dili eğitim seminerine katılım sağlandı.
► Engelli aileleri ziyaret edildi.
► Özel gün ve gecelerde engelliler derneğinde programlar düzenlendi.
► Ramazan ayında engellilere yönelik iftar programları düzenlendi.
► Engellilerin engelsiz şekilde camiye gelebilmeleri için çalışmalar yapıldı.
► İşitme engellilere yönelik müftülük bünyesinde işaret dili ile eğitim veren Kur’an kursu açıldı.
► Camide işitme engellilere yönelik işaret dili ile hutbe verildi. Diyanet İşleri Başkanlığının destekleriyle iki işitme engelli, bir görme engelli vatandaş umreye gönderildi.
► Maddi durumu iyi olmayan engellilere gıda ve giyim yardımı yapıldı.
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.PROJE SONUÇLARI
Yöredeki birçok engelliye ulaşıldı. Bazı engelli grupların cami ile buluşması sağlandı. Böylece engellilerin
düzenli bir şekilde dinî konularda aydınlatılması, sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapmaları sağlandı..
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler - 30.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ENGELSİZ KUR’AN KURSU
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ahmet AKYASAN
İLİ İLÇESİ

Karabük/Merkez

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

TDV Alagüllük Camii

E-MAİL

ahmet.akyasan61@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Karabük İl Müftülüğü TDV Alagüllük Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Karabük Belediyesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi, Maviay
Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 29/09/2010 - Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Engelliler ve Aileler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Toplumun dezavantajlı grupları arasında yer alan engelli vatandaşlara yönelik din eğitimi ve din hizmeti
sunmak, bu çerçevede mevcut imkânları artırmak ve iyileştirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Engelli bireylerin sunulan din hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak, erişilebilir ve uygun
ortamlarda din eğitimi almalarına katkı sağlamak için başlatılan proje kapsamında;
► Öncelikle engellilere yönelik din eğitimi verilecek kurs için bina tespiti yapıldı. Binanın engelli bireylerin erişimini kolaylaştıracak şekilde fiziki yönden uygun hâle getirilmesi için sponsor bulunarak
tedarik çalışmaları yapıldı.
► Proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalar için yetkili ve ilgili mercilerden gerekli izinler alındı.
► Tekerlekli sandalyenin girebileceği şekilde bina girişi, lavabo ve tuvaletler merdivensiz düz giriş olarak düzenlendi. Sınıflardaki masa ve oturma düzeni erişim kolaylığı dikkate alınarak oluşturuldu.
► Kurs binasının dış yalıtımı yaptırılarak mutfak vb. iç mekânlar engellilerin ihtiyaçlarını rahatlıkla
karşılayabilecekleri şekilde düzenlendi.
► Görme engelliler için “Braille Alfabesi” ile tablet kitap, elektronik büyüteç; işitme engelliler için ses
yükseltici vb. gerekli teknik araç ve gereçler temin edilerek engelli kursiyerlerin istifadesine sunuldu.
► Engellilere yönelik açılacak kurs yöre halkına duyuruldu. Yerleşim birimindeki engellilere ulaşmak
için paydaş kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütüldü.
► Engelli bireylerin evlerinden alınarak kursa ulaştırılmaları ve tekrar geri dönüşleri konusunda belediye ile protokol imzalanarak imkânlarından yararlanıldı.
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► Başlangıçta engelli kursiyerlerin tamamı aynı sınıfta Kur’an eğitimi alırken ilerleyen yıllarda engel
gruplarına göre ayrı ayrı sınıflar oluşturuldu.
► Engelli vatandaşlara hizmet sunmak üzere erişilebilir, fiziki ortamı uygun, eğitim araç ve gereçleri
yeterli düzeyde olan engelsiz bir Kur’an kursu oluşturulmuştur. Kursun daima eğitime hazır bulundurulması için iyileştirme faaliyetleri devam etmektedir. Kursta yıllık ortalama 10 engelli birey Kur’an
eğitimi almaktadır.
PROJE SONUÇLARI
Engelli vatandaşlara hizmet sunmak üzere erişilebilir, fiziki ortamı uygun, eğitim araç ve gereçleri yeterli
düzeyde olan engelsiz bir Kur’an kursu oluşturulmuştur. Kursun daima eğitime hazır bulundurulması için
iyileştirme faaliyetleri devam etmektedir. Kursta yıllık ortalama 10 engelli birey Kur’an eğitimi almaktadır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
TDV Alagüllük Camii Derneği, Hayırsever İş Adamları

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

HAYATA BİZZAT DOKUN!
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Osman GÖKREM
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Beyoğlu

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Selime Hatun Camii

E-MAİL

osmangokrem@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Beyoğlu İlçe Müftülüğü Selime Hatun Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Hayırsever Vatandaşlar

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/05/2019 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Fakirler, Garipler, Evsizler, Kimsesizler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Fakir ile zengin arasındaki yardımlaşma ve iletişim köprüsünü sağlayıp, maddi ve manevi kardeşliği tesis
etmek; herhangi bir sebeple sokakta yaşamak zorunda kalmış insanlarla iletişime geçip onları sokaktan
kurtarıp topluma kazandırmak, onların sorunlarını dinlemek ve sorunlarına çözüm yolları aramak; temizlik, giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Fakirlere ve sokakta yaşayan kimsesizlere yönelik yürütülen proje çerçevesinde;
► Kimsesizler ve sokaklarda yaşayan insanlarla özel olarak ilgilenildi. Onlarla iletişim kuruldu ve manevi destek sağlandı.
► Sosyal medya aracılığıyla hayırseverler, bizzat kendileri gelerek fakirler ve kimsesizlerle buluşturulmaya teşvik edildi. Bizatihi zengin fakiri ziyaret etti, hediyeleşmeler gerçekleştirildi.
► Cami bünyesinde kimsesizlerin 7/24 banyo yapabilecekleri bir duş kabini yapılarak temizliği bizzat
gerçekleştirildi.
► Kimsesiz ve sokakta yaşayan insanlara, hayır sahiplerinin katkılarıyla kıyafet, yiyecek ve içecek yardımı yapıldı.
► Haftanın belli günlerinde ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bizzat iştirakiyle çorba, simit ve çay ikramları yapıldı.
► Uzun süredir sokakta yaşayan, saçı sakalı birbirine karışmış ve bakımsız kalmış insanlarla ilgilenilerek saç ve sakal tıraşları bizzat yapıldı.
► Memleketlerinden çalışmak üzere İstanbul’a gelen ancak işsiz, çaresiz, evsiz ve kimsesiz sokakta
kalan insanlar biletleri alınarak aileleri ile buluşturuldu.
► Sokakta yaşayan insanların ihtiyaçları giderildikten sonra toplumsal uyumlarını sağlamaya yönelik
çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede iş bulmalarına yardımcı olundu.
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► Sokaklarda yaşayan vatandaşlara, kalacak yerlerini temin edinceye kadar konaklama imkânı sağlandı.
► Bölgede bulunan ihtiyaç sahipleri tespit edilerek Ramazan ayından önce giyim, gıda ve nakdî ihtiyaçları karşılandı.
► Ramazan ayında iftar sofraları kuruldu. Bu sofralarda kimsesiz ve gariplerle diğer insanlar bir araya
getirildi. Kaynaşmalarına vesile olundu.
PROJE SONUÇLARI
Sokakta yaşayan insanlara bir yılda (2018) 5,000 kişilik yemek ikramı yapıldı. Yine bir yılda 5.000 adet iç
çamaşırı, 10.000 civarında kıyafet dağıtıldı. 720 litre şampuan, 1.000 adet sabun banyo ve temizlik hizmetinde kullanıldı. Bir yılda 750 kişi tıraş edildi. 25 kişinin işe girmesi sağlandı. 15 kişi ailesiyle buluşturularak sokaktan kurtarıldı. Hasta olan 5 kişinin tedavisi gerçekleştirildi. 500 aileye alışveriş çeki ve kumanya
verilerek tüm aile bireylerinin kıyafet ihtiyaçları karşılandı. Aynı gün 800 kişiye yemek ve çay ikramında
bulunuldu.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler - 235.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

HER EVİN BİR YETİMİ OLSUN, HER EV HZ. PEYGAMBER’E (S.A.S) KOMŞU OLSUN
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Abdulhalık SELMAN
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Başakşehir

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Başakşehir Merkez Camii

E-MAİL

abdulhalikselman@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bahçelievler İlçe Müftülüğü Yenibosna Ebubekir
Camii, İstanbul/Başakşehir İlçe Müftülüğü Başakşehir Merkez Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İstanbul İl Müftülüğü, Bahçelievler ve Başakşehir Kaymakamlıkları, Bahçelievler ve Başakşehir İlçe Müftülükleri,
Türkiye Diyanet Vakfı Şubeleri, Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2014 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Yetim ve Öksüzler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Caminin yakın çevresinden başlamak üzere mümkün olduğu kadar çok sayıda yetim ve öksüze ulaşarak
onlara maddi-manevi destek sağlamak, bu hayırlı hizmete bütün mahalle sakinlerini ortak etmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Yetim ve öksüzlere yönelik hayata geçirilmesi kararlaştırılan proje kapsamında;
► Yetim ve öksüzlere yönelik çeşitli kuruluşlarca yürütülen çalışmalar incelendi. İşbirliği yapılacak
kurum ve kuruluşlar tespit edildi.
► Proje kapsamında yapılacak iş kalemleri çıkarıldı, gerekli planlamalar yapıldı.
► Hedef kitlenin ihtiyaçlarını temin edebilmek için ihtiyaç duyulan maddi kaynağın miktarı tespit
edildi.
► Proje çeşitli yollarla duyuruldu, namaz vakitlerinde ve cuma günü cami kürsüsünden cemaat bilgilendirildi. Bir yetimin başını okşamanın önemi anlatıldı.
► Erken yaşlarda sosyal sorumluluk bilincinin oluşması adına proje cami gençliğine duyuruldu. Onların da projeye aktif katkı sunmaları sağlandı.
► Yapılan bilgilendirme ve teşvik faaliyetlerinde bireylerin projeye fert, aile, ya da kurumsal olarak
hangi yöntemler ve adımlarla katkı sağlayabilecekleri anlatıldı.
► Projeye gönüllülük esasına göre maddi destek sağlamak isteyenlerin başvuruları alındı.
► Yakın çevre başta olmak üzere ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlerin tespiti için cemaat, kurs ve çevre
okullardan destek alındı. Mahalleden başlanarak civardaki okul ve Kur’an kurslarında okuyan yetim
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HER EVİN BİR YETİMİ OLSUN, HER EV HZ. PEYGAMBER’E (S.A.S) KOMŞU OLSUN

ve öksüzler tespit edildi. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yurtdışında sponsor olunacak
yetim ve öksüz sayısı belirlendi.
► Yetimler ve öksüzler için aylık olarak belirlenen meblağ, düzenli olarak hayırseverlerden toplandı.
► Kabul edilen yardımlar bizzat ve ilgili kurumlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
PROJE SONUÇLARI
Sosyal sorumluluk gereği tüm ihtiyaç sahiplerine karşı yerine getirilmesi gereken dayanışma nispeten gerçekleştirildi. “Her Evin Bir Yetimi Olsun, Her Ev Hz. Peygamber’e (s.a.s.) Komşu Olsun.” sloganıyla başlatılan
çalışmada yıllık ortalama 150 yetim ve öksüze ulaşıldı.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler, Cami Cemaati - 180.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

KARDEŞLİĞE SIĞINMAK (ENSAR OL Kİ; MUHACİR OLMAYASIN)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Abdulhalık SELMAN
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Başakşehir

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Başakşehir Merkez Camii

E-MAİL

abdulhalikselman@gmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bahçelievler İlçe Müftülüğü Yenibosna Ebubekir
Camii, İstanbul/Başakşehir İlçe Müftülüğü Başakşehir Merkez Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İstanbul İl Müftülüğü, Bahçelievler ve Başakşehir
Kaymakamlıkları, Bahçelievler ve Başakşehir İlçe Müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı Şubeleri, Belediye

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 28/12/2016 - Bitiş: 16/10/2018

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Mülteciler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
İç savaş sebebiyle ülkemize sığınan mülteci kardeşlerimize maddi-manevi destek olmak, ensar olma ruhunun tüm mahalleli tarafından benimsenmesine katkı sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Mülteci kamplarına ulaştırılmak üzere düzenlenen yardım kampanyaları, cami merkezli olarak şu şekilde
hayata geçirilmiştir:
► Yardım kampanyasının tüm adımları planlandı. Bu kapsamda daha önce edinilen tecrübeler ve yapılan çalışmalar incelendi.
► Kampanya cami kürsüsünden vakit ve cuma namazlarında cemaate duyuruldu. Yardımlaşma ve
desteğe muhtaç bir insanın yanında olmanın dinî açıdan önemi anlatıldı.
► Kampanya cami gençliğine duyurularak projede sosyal sorumluluk almalarına imkân tanındı.
► Yardım kampanyasında bireylerin, ailelerin ve kurumların nasıl ve ne şekilde katkı sağlayabileceği
konusunda hedef kitle bilgilendirildi.
► Yardım kampanyası, uygun yollarla duyurulup maddi katkı sunmak isteyen hayır sahiplerinin başvuruları kabul edildi.
► Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla mülteci kamplarında destek olunacak mülteci sayısı belirlendi.
► Mültecilerin en çok ihtiyaç duyduğu yardım malzemeleri tespit edildi.
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► Belirlenen listeler üzerinden temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere un, bebek maması, çocuk
bezi, mont, battaniye, ayakkabı, yatak, yastık, elbise vb. yardım malzemeleri satın alındı.
► Temin edilen yardım malzemelerinin mülteci kamplarına ulaştırılması için yeterli sayıda araç ayarlandı ve malzemelerin yüklenmesi sağlandı. Tırların üstü Diyanet İşleri Başkanlığı, TDV ve cami logosu içeren afişlerle donatıldı.
► Yardım tırlarının yola çıkacağı gün ve saat tüm mahalleliye ve cemaate duyuruldu. Kampanya, basın
mensuplarına duyuruldu. Sene boyunca camide ders alan öğrenciler başta olmak üzere mahalledeki
çocuk ve gençlerin tırları uğurlama sürecine katılımı sağlandı.
► Belirlenen gün ve saatte her yaştan mahalleli ve cemaatin katılımı ile yardım tırları camii önünden
dualarla uğurlandı.
► Yardımların mültecilere ulaştırılması çalışmalarına imkânlar dahilinde bizzat refakat edildi.
► Yapılan çalışmaların hayır sahipleri ve ilgili kişi/kuruluşlar tarafından takip edilebilmesi adına yardım kampanyasının her adımı fotoğraflanarak caminin web sitesi başta olmak üzere çeşitli basın-yayın organlarında yayınlandı.
► Düzenlenen yardım kampanyaları çerçevesinde mahalledeki mülteciler de desteklendi. Mahalledeki mülteciler tespit edilerek toplanan ayni ve nakdî bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kira, eğitim ve tercümanlık desteği sağlandı.
PROJE SONUÇLARI
Türkiye Diyanet Vakfının öncülüğü ve desteğiyle mazlum ve mağdur mülteci kardeşlerimizin ülkemizde
ağırlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması sürecine mahalle sakinleri ve cemaat olarak katkı sağlandı.
Tüm aşamalarda yardım sahiplerinin bizzat yer alması ensar ruhunu pekiştirdi.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler, Cami Cemaati - 840.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

KUŞAKLAR ARASI SEVGİ
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI İlhan KÖSE
İLİ İLÇESİ

Balıkesir/Ayvalık

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Küçükköy Merkez Camii

E-MAİL

İlhankose85@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Balıkesir/Ayvalık İlçe Müftülüğü Küçükköy Merkez Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Ayvalık İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Küçükköy
Camii Gençlik Koordinatörlüğü, Ayvalık Ustalı İmam
Hatip Lisesi, Ayvalık Sakarya Ortaokulu

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 24/11/2018 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Hastalar, Kimsesizler ve Yaşlılar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Öğrencilerin yakınlarında ve çevresinde bulunan hasta, yaşlı ve kimsesizleri ziyaret etmelerini sağlayarak
onlara yalnız olmadıklarını hissettirebilmek, onları mutlu edebilmek, gençleri iyilik yapmaya yönlendirmek, kuşaklararası iletişimi güçlendirmek ve toplumsal değerlerin yaşatılmasını sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Ayvalık ilçesinde yaşayan yaşlı, hasta ve kimsesizlerin evlerinde ziyaret edilmesi ve ziyaretlerde temizlik
yapma fikriyle ortaya çıkan proje kapsamında;
► Okullarda proje tanıtılarak öğrencilerden “İyilik Elçileri” grubu oluşturuldu.
► Yaşlıların ev adresleri, muhtarlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve mahalle temsilcilerinin desteğiyle tespit edildi.
► Ziyarete gidilen evlerde takdim edilmek üzere küçük hediyeler hazırlandı.
► Uzak mesafelerdeki evlere ulaşımın sağlanması için Büyükşehir Belediyesinden servis temin edildi.
► Yaşlıların halıları hayırsever esnafın temizlik ürün desteği ve bir halı yıkama fabrikasının katkılarıyla ücretsiz olarak yıkatıldı.
► Projeye katılacak öğrenci sayısı çok olduğu için her hafta farklı gruplarla temizliğe gidilmesi sağlandı.
► Evlerin temizliğinde kullanılan ürünler hayırseverlerin desteğiyle temin edildi ve öğrencilere örnek
teşkil etmesi amacıyla din görevlisi tarafından da temizlik yapıldı.
► Yaşlılara yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde yaşlıların yaşam hikayeleri dinlenerek gençlerin eski
yaşam şartlarıyla şimdiki yaşam şartlarını mukayese etmeleri ve yaşadıkları ortamın ve imkânların
kıymetini bilmeleri sağlandı.
212

KUŞAK L A R

A RASI

SEVGİ

► Temizliğe gidilen evdeki yaşlılarla öğrenciler tarafından yapılan kek, pasta, börek ve çay ikramları
eşliğinde sohbetler düzenlendi.
► Proje sonunda iyilik elçilerine başarı belgesi, projeye destek olan katılımcılara ise teşekkür belgesi
verildi.
PROJE SONUÇLARI
Hasta, yaşlı ve kimsesizlere gerekli ilginin gösterilmesi konusunda öğrencilerde bilinç oluşturulmuş ve manevi değerlerimizin yaşatılmasına katkı sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler ve Esnaf - 1.350,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

MÜLTECİ KARDEŞLERİMİZ KAYIP NESİL OLMASIN
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Ömer Faruk SAYSAL
İLİ İLÇESİ

Muş/Merkez

UNVANI

Müezzin Kayyım

GÖREV YERİ

Lale Camii

E-MAİL

mussporakademisi@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Muş İl Müftülüğü Lale Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Muş İl Müftülüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/05/2017 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Suriyeli Aileler ve Çocukları

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Suriye krizinin en büyük mağduru olan masum çocukları, camide dinî ve ahlaki yönden eğitmek; okula
kaydedip takibini yapmak; ailelerin barınma, iaşe ve sağlık giderleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak; sosyal
ve dinî rehberlik anlamında onlara yardımcı olmak; mültecilerin topluma adaptasyonunu sağlamak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Muş ilinde bulunan 200 mülteci aileye gereken desteği sağlamak üzere hayata geçirilen proje kapsamında;
► Mülteci ailelerin tamamına yakını evlerinde ziyaret edildi. Tanışılıp çayları içilerek sorunları dinlendi ve ihtiyaçları tespit edildi. İmkânlar ölçüsünde birçok aileye gıda yardımı ulaştırıldı.
► Suriyeli çocuklar, camiye davet edilerek haftada 3 gün Arapça ve Türkçe dersler yapıldı. Dersler neticesinde 25 Suriyeli çocuğa Arapça ve Türkçe okuma/yazma öğretildi.
► Cami bahçesinde bulunan çocuk oyun parkında Suriyeli çocuklar ile mahalleli çocuklara oyunlar
oynatılarak kaynaşmaları sağlandı.
► Yetişkin erkekler ile haftada bir, farklı bir mültecinin evinde olmak üzere dinî sohbetler gerçekleştirildi. Bu sohbetlere zaman zaman iyi derecede Arapça bilen konuşmacıların katılımı sağlandı.
► Sosyal uyum çalışmaları kapsamında yetişkin erkeklere yönelik haftada bir Suriye-Türkiye halı saha
maçı düzenlendi.
► Yaz aylarında imkânlar dâhilinde küçük gruplar hâlinde piknikler düzendi.
► Mültecilerin hastane işlerine yardımcı olunarak tedavi bitimine kadar tercümanlık yapılıp refakat
edildi.
► Eski ve harabe evlerde kalan mültecilerin oturdukları evlerin bakım ve onarımları yapıldı. Kira yardımı yapılarak faturaların ödenmesi konusunda imkânlar dâhilinde yardımcı olundu.
► Kış aylarında imkânlar dâhilinde odun/kömür ve soba temin edildi.
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► Suriyeli 15 yetim çocuk tespit edilerek özel olarak kendileriyle ilgilenildi ve her ay düzenli olarak burs
temin edilip kendilerine nakit olarak verildi.
► Hayırsever vatandaşların desteği alınarak her sene Ramazan ayında bütün çocuklar tek tek giyim
mağazalarına götürülüp giydirildi.
► Yeni doğan bütün bebeklere küçük hediyeler götürüldü. Çok fakir olan ailelere her ay düzenli bir şekilde imkânlar dâhilinde bez ve mama temin edildi.
► Çalışabilecek erkeklere il içinde iş imkânları araştırılıp uygun işlerde çalışmalarına aracılık edildi.
PROJE SONUÇLARI
Çalışmalar neticesinde kendilerine merhamet eli uzanan Suriyelilerin topluma daha iyi uyum sağladığı
görülmüştür. İmkânları kısıtlı olduğu için çocukluğunu yaşayamamış, hiç oyuncak görmemiş, çalışmak
zorunda kalan veya dilenen ve ailelerin kontrol etmekte zorlandıkları çocukların dinî ve ahlaki eğitim aldıktan sonra daha sorumlu davrandıkları gözlemlenmiştir.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

MÜLTECİLERE MADDİ-MANEVİ DESTEK
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mehmet Ali GAZİOĞLU
İLİ İLÇESİ

Kayseri/Melikgazi

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Pakize Çiftlikcioğlu Camii

E-MAİL

mehmet_gazioglu@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Kayseri/Melikgazi İlçe Müftülüğü Pakize Çiftlikcioğlu
Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Kayseri İl Müftülüğü, Melikgazi İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2013- Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Suriye, Irak ve Afganistanlı Mülteciler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Muhacir kardeşlerimizin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, onların her yönden kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Ülkelerindeki iç savaş vb. sebeplerle Türkiye’ye sığınan mülteciler ile zor şartlarda, imkânsızlıklar içerisinde hayata tutunmaya çalışan mağdurlara yönelik hayrî faaliyetleri merkeze alan proje kapsamında;
► Muhacir kardeşlerimizin Türk toplumuyla uyum içinde yaşayabilmelerini sağlamak için Türkçe
dersleri verildi ve kaynaştırıcı programlar yapıldı.
► Çalışabilecek durumda olanlara iş bulma çalışması yapılarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir
düzeye ulaştırıldı.
► Kimsesiz kardeşlerimizin kimsesi olmak için temel ihtiyaç malzemeleri tedarik edildi ve bizzat muhacirlere ulaştırıldı. Bu kapsamda;
► 15.000 adet seccade, halı ve kilim, 8.000 adet kanepe/çekyat ve 10.000 adet yatak yorgan ve
battaniye dağıtımı yapıldı.
► 2.500 aileye fırınlı soba, 5.000 adet buzdolabı ve çamaşır makinası, 20.000 adet ocak ve 50.000
adet tüp dağıtımı yapıldı.
► Hayır sahiplerinin bağışladığı 4.000 adet kurbanın kesimi yapılarak Türkiye Diyanet Vakfından
gelen kurban etleri ile birlikte dağıtımı yapıldı.
► 500 ton kömür, 200 ton odun dağıtımı yapıldı.
► Ailelerin ihtiyaçları için 2,000.000,00 (iki milyon) TL nakit para dağıtımı yapıldı.
► 15.000 iaşe paketi dağıtımı yapıldı.
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► 20.000 kişiye elbise yardımı ve yetim çocuklara bayram öncesinde çeşitli hediyeler verildi.
► Cuma akşamları, bir yetim evinde ziyaret edilip sofrasına iş adamlarıyla birlikte misafir olundu.
► Vefat edenlerin mezarları satın alınıp kimsesizler mezarlığına defnedilmesi önlendi.
► Vaizlerin katkısıyla camide Suriyelilere Arapça vaaz verilmesi sağlandı.
► Her Ramazan ayında camide hayır sahipleri ile birlikte iftar yemeği verildi.
► Her sabah cami önünde günübirlik işçiler ile iş sahipleri buluşturuldu.
► Evlenen gençlerin çeyizleri temin edildi. Düğün masraflarının karşılanmasına yardımcı olundu.
► Kiralanacak evlere kefil olmak suretiyle açıkta kalmamaları için gerekli destek verildi.
► Ramazan ayında iş adamları Suriye’ye götürülerek savaş mağdurlarının yaşantılarını bizzat kendi
gözleriyle görmeleri sağlandı. Yapılan yardımların akıbeti ile ilgili önyargıların giderilmesi için çadır
kentler ve yetim aileler ziyaret edildi. Bu ziyarette 3.500 çocuk, 3.000 kadın ve 3.000 erkek elbisesi
dağıtıldı.
► Muhacir çocuklar yaşamış oldukları travmadan kurtulmalarına yardımcı olmak için gezi ve pikniklere götürüldü ve çocukların diğer çocuklarla kaynaşmaları sağlandı.
► Kurban bayramında Suriye’ye giderek hayırseverlerin vermiş olduğu kurbanlar Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından kestirilerek dağıtıldı ve yetimlere maddi yardımlar yapıldı.
► Doğu Guta’dan Azez’e gelen kardeşlerimiz için 2.000 adet yatak teslim edildi.
► Yapılan her yardım anlık olarak hayır sahibine iletilmiş, resimleri ve belgeleriyle yardımların yerine
ulaştığı gösterilmiştir.
PROJE SONUÇLARI
Caminin İslam çatısı altında ümmeti birleştiren rolü bir kez daha ortaya çıkmış, ihtiyaçları karşılanan ailelerin huzur içinde yaşadığı müşahede edilmiş, muhacir çocuklar camide dinî ve ahlaki konularda eğitilerek topluma kazandırılmış, hayırseverlerin yaptıkları yardımın yerine ulaştığını belgelerle görmesi ve
yerine ulaştığından emin olması, onların yardım etmede daha istekli olmalarına vesile olmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Kayseri İl Müftülüğü, Melikgazi İlçe Müftülüğü, Doktor ve İş Adamları - 3.500.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

PAYLAŞIM DOLABI
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Metin KAÇAR
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Fatih

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Hürrem Çavuş Camii

E-MAİL

ametinkacar@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Fatih İlçe Müftülüğü Hürrem Çavuş Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Fatih İlçe Müftülüğü

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/01/2014 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Muhtaç Aileler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Cami çevresinde ikamet eden muhacir, mülteci ve muhtaç ailelere cami cemaatinin el uzatarak onların
dertleriyle hemhal olmalarını sağlamak, böylece camiyi yaşayan bir cami hâline getirmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Muhtaç ailelere giyim malzemeleri temin etmek için başlatılan proje kapsamında;
► Kampanyayı, çevrede ikamet eden tüm insanlara duyurmak amacıyla “Yıka, Ütüle Getir, İhtiyaç Sahibini Sevindir” sloganı yer alan afişler hazırlanarak semtteki cadde ve sokaklara asılması sağlandı.
► Cami avlusuna caminin tarihî dokusu ile uyumlu bir paylaşım dolabı hazırlanarak yerleştirildi. Dolap cemaate tanıtılarak kullanılmayan giyim malzemelerinin buraya getirilmesi teşvik edildi.
► Çevre sakinlerinden gelen elbise, ayakkabı vb. malzemeler paylaşım dolabında tasnif edilerek yerleştirildi.
► Tanzim edilen malzemeler, cami sisteminde kayıtlı bulunan 600 muhtaç, mülteci ve muhacir aileye
her ayın ilk cumartesi veya pazar günü için mesaj atılarak duyuruldu.
► Yardım almaya gelen ailelere her bir seferinde en fazla 5 parça giyecek teslim edildi.
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PAY LAŞIM

DOLA BI

PROJE SONUÇLARI
Hürrem Çavuş Camii paylaşım dolabı projesiyle 25.000 civarında malzeme ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Proje sayesinde mahalle sakinleri birbirleriyle kaynaşmış, aralarındaki ülfet ve muhabbetin artmasına katkı sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Cemaati

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

ROMAN KARDEŞLERİMİZ KUR’AN’LA BULUŞUYOR
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Etem ANDIRINLI
İLİ İLÇESİ

Kahramanmaraş/Göksun

UNVANI

Müezzin Kayyım

GÖREV YERİ

Büyük (Ulu) Camii

E-MAİL

etemand@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Kahramanmaraş/Göksun İlçe Müftülüğü Büyük (Ulu)
Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı,
Aile Sağlığı Merkezleri, Emniyet Müdürlüğü,
Ziraat ve Köy İşleri Müdürlüğü.

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/06/2009 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Özellikli Gruplar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Roman vatandaşları, dinî ve ahlaki değerlerle buluşturmak; onların toplumsal yapıya adaptasyonuna ve
yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sunmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Mevsimlik tarım işçilerinin yaz aylarında ekmek paralarını kazanmak için geldikleri bölgede dinî ve ahlaki
eğitim noktasında desteklenmesi için başlatılan proje kapsamında, tamamı Romanlardan oluşan yaklaşık
500 kişilik hedef kitleye yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede;
► Çadırların bulunduğu bölgede mevsimlik işçilerin çocuklarına yönelik yaz Kur’an kursu açılması kararlaştırıldı. Gerekli görevlendirmeler yapılarak öğrenci kayıtları alınmaya başlandı.
► Kursa gelecek öğrencilerin aileleri, çadırlarında ziyaret edilerek çocuklarını kursa teşvik etmeleri konusunda bilgilendirildi.
► Kurs verilecek mekân, önceden gözden geçirilerek ihtiyaçları tespit ve temin edildi. Kursta kullanılacak eğitsel ve görsel materyaller önceden temin edildi.
► Öğrenci ve velilerinin katıldığı bir programla kursun açılışı yapıldı.
► Kursun devam ettiği süre içinde vakit namazları, çadır camide cemaatle beraber kılındı.
► Her gün bir öğrencinin ailesi ziyaret edilerek önceden belirlenen bir konuda kısa bir sohbet düzenlendi.
► Diğer kurumlarla işbirliği içerisinde aile bireylerine yönelik meslek kursları düzenlenmesi sağlandı.
Böylece aile bütçesine katkı sağlayacak bir meslek edinmelerine yardımcı olundu.
► Aileler, bayramlarda ziyaret edildi.
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R O MAN

K AR D EŞ LER İMİZ

KU R’A N’LA

BU LUŞUYOR

PROJE SONUÇLARI
Mevsimlik işçiler ve çocuklarının hurafelerden arındırılmış sahih dinî bilgiye ulaşmalarına, imkânsızlıklar
nedeniyle yoksun kaldıkları dinî ve ahlaki eğitimi almalarına imkân sağlanmış; düzenlenen yaz Kur’an
kursu ile Roman kardeşlerimizin toplumsal uyumlarına katkı sağlanmıştır.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
İlçe Halkı, Kaymakamlık - 5.000,00 TL

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

SEMTİMİZDE HİÇ KİMSE KİMSESİZ KALMASIN! (TÜRKMEN AİLELERE YARDIM)
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mustafa AKTEPE
İLİ İLÇESİ

Ankara/Çankaya

UNVANI

Uzman İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Cebeci Camii

E-MAİL

cebeci571@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

Ankara/Çankaya İlçe Müftülüğü Cebeci Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Ankara İl Müftülüğü, Çankaya Kaymakamlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya İlçe Müftülüğü, Çankaya Belediyesi, Cebeci Muhtarlıkları, Türkiye Hayırlar
Yaptırma ve İdame Ettirme Derneği Cebeci Şubesi

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 09/08/2013- Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

Mülteci Konumundaki Türkmen Aileler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Sosyal içerikli din hizmeti kapsamında “Gelin Birlik Olalım”, “Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın”, “Şimdi Ensar
Olma Zamanı” vb. sloganların ete-kemiğe bürünmesini sağlamak, bölgede ikamet eden Türkmen ailelerin
sorunlarına çareler üretmek.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Mülteci Türkmen ailelere yönelik başlatılan proje kapsamında;
► Türkmen ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli yardım kampanyaları düzenlendi. Ramazan aylarında hayırsever cemaatin destekleriyle mezkur ailelere 500 adet alışveriş kartı dağıtıldı.
► Cebeci’de ikamet eden aileler başta olmak üzere il genelindeki tüm Türkmen ailelere giysi yardımında bulunuldu. İhtiyaç fazlası yeni elbiseler, ailelere ulaştırıldı.
► Mülteci ailelerin ilk geldikleri yıl, battaniye kampanyası düzenlendi. Mülteci ailelerin kış şartlarını
rahat geçirmeleri için hayırsever vatandaşların bizzat kendi elleriyle evlere battaniyeleri ulaştırmaları sağlandı.
► Ramazan aylarında mali ibadetlerin yoğun olarak ifa edildiği göz önünde bulundurularak vaaz ve
sohbetlerde konu üzerinde hassasiyetle duruldu ve zekat, fitre, fidye ve sadakaların Türkmen ailelere verilmesi sağlandı.
► İlçe müftülüğü ile birlikte mülteci ailelere yönelik iftar buluşmaları düzenlendi.
► Belirlenen mağdur ailelere İlçe Müftüsü ile birlikte ziyaretler gerçekleştirildi, sorunları dinlendi, ihtiyaçları imkânlar nispetinde giderilmeye çalışıldı.
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S E M T İ M İ Z D E H İ Ç K İ M S E K İ M S E S İ Z K A L M A S I N ! ( T Ü R K M E N A İ L E L E R E YA R D I M )

► Mülteci ailelerin ikamet ettiği bina, sokak ve mahallelerde yaşayanlara, komşularına yardımcı olmaları gerektiği ve verecekleri bu desteğin önemli bir insani sorumluluk olduğu bir kampanyayla
duyuruldu.
► Kurban Bayramlarında “Her Evden Türkmen Kardeşlerimize Bir Pay!” kampanyası düzenlendi. Kürsü
ve minberden konuyla ilgili duyurular yapıldı.
► Bayram günlerinde söz konusu aileler için özel yardım çalışmaları yürütüldü. Böylece mahzun gönüller teselli edilerek bayramın neşesini biraz olsun hissetmelerine yardımcı olundu.
► Muhtaç ailelerin Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan yakacak ve gıda yardımlarını almalarına aracılık edildi.
► Mülteci ailelerin camilerde Kur’an öğretimi kapsamında icra edilen derslere katılarak cemaatle kaynaşmaları sağlandı. Yaz ve kış dönemlerinde Türkmen çocuklara Kur’an-ı Kerim dersleri verildi.
► Mülteci kadınların sorunlarını gidermek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere cami bünyesinde bulunan
Kur’an kursuna devam eden kadınlardan destek alındı.
► İş bulamayanların iş bulmalarına yardımcı olmaları, kiracılara kira konusunda kolaylık göstermeleri
için cemaat teşvik edildi.
► Çankaya İlçe Müftülüğünün Türkiye Diyanet Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği yardım kampanyası
kapsamında Bayırbucak Türkmenleri başta olmak üzere mülteciler için iki kamyon (5 ton) gıda ve
temizlik malzemesi yetkililere teslim edildi.
PROJE SONUÇLARI
Cami cemaati arasında “Ensar Olma Bilinci” geliştirilmiş, mülteci Türkmenlerin sorunları çoğunlukla çözüme kavuşturulmuştur.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Esnaf, Cami Cemaati, Cebeci Cami Derneği, İlçe Müftülüğü, Belediyeler, Kaymakamlık, Çeşitli Hayır ve Yardım Kuruluşları - 75.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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CAMİ

GÖ R EVLİLERİNDEN

ÖRNEK

PROJELER

PROJE ADI

SENİN DE ÇORBADA TUZUN BULUNSUN
PROJEYİ HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI Mecit BOZKURT
İLİ İLÇESİ

İstanbul/Bağcılar

UNVANI

İmam-Hatip

GÖREV YERİ

Ahi Evren Camii

E-MAİL

mctbzkrt@hotmail.com

PROJEYİ YÜRÜTEN KURUM

İstanbul/Bağcılar İlçe Müftülüğü Ahi Evren Camii

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar İlçe Müftülüğü, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Sivil Toplum Örgütleri, Esnaf,
Cami Cemaati

PROJENİN UYGULANDIĞI TARİHLER

Başlangıç: 01/06/2009 – Devam ediyor.

HEDEF KİTLE – FAYDA SAĞLAYAN
GRUPLAR

İhtiyaç Sahibi Aileler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Kültürel ve ekonomik farklılıkların olduğu bir bölgede ekonomik açıdan imkânı olan ile olmayanlar arasında kardeşlik köprüsü kurmak, zengin ile ihtiyaç sahibi kimseleri buluşturmak.
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
2009 yılında başlatılan çalışmalar çerçevesinde;
► Hizmete duyarlı kimseler ve değişik kurum ve kuruluşlar ile hedef kitle belirlendi ve hizmetler üzerine istişareler yapıldı.
► Bölgede zemin etütleri yapıldı. Ailelerin ihtiyaç duyduğu temel maddeler tespit edildi.
► Gıda temininde ve pişirilmesinde sıkıntıların yaşandığı görüldü. Sağlıklı beslenme ihtiyacının giderilebilmesi için bir fon oluşturulması kararlaştırıldı.
► Hızlı ve ekonomik bir çözüm olarak hazır yemek firmalarından hizmet alınması tercih edildi.
► Yemek dağıtımı yapılacak ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilmesi amacıyla başvuru formları hazırlandı. Formlar dağıtılarak başvurular alındı.
► Yapılan başvuruların gerçeğe uygunlukları bir komisyon marifetiyle bizzat evler ziyaret edilerek yerinde tespit edildi.
► Ekonomik sıkıntılar sebebi ile okula gidemeyen ve çalışmak zorunda kalan çocukların ailelerine öncelik verildi. Bu durumdaki ailelere yemek ve burs desteği verilerek çocukların okumaları sağlandı.
► Yemeğin dağıtım için uygun bir dükkan kiralandı ve restore edildi. Yemeğin nakliyesi için araç kiralandı. Karavanalar ayarlandı.
► Nakliyede ve dağıtımda çalışacak elemanlar ayarlandı. Gelişmelerin ve aksaklıkların ilgili ailelere
vaktinde bildirilebilmesi için iletişim ağı oluşturuldu.
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► Bölgedeki hayırsever vatandaşların ve STK’ların ekonomik desteği ile hizmet başlatıldı.
► Haftada 6 gün ortalama 700 kişiye sefer tası ile iki öğünlük yemek dağıtımı sağlandı. Yemek almaya
gelemeyen ailelere kumanya temin edildi.
► Yemek yardımlarında Suriyeli mültecilere ağırlık verildi. 275 vatandaşa ve 450 mülteciye yemek dağıtımı yapıldı.
PROJE SONUÇLARI
2009 yılından bu yana 3.000 aileye (7.500 kişiye) sıkıntılı ve yokluk dönemlerinde yardımcı olunmuş,
destek verilen aile bireylerinin gönülleri camiye bağlanmış, davranışlarında iyi yönde düzelmelerin olduğu
ve çevreleri ile daha uyumlu ve dikkatli iletişim kurdukları görülmüştür.
PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Cami Derneği, Hayırsever İş Adamları, Vakıf ve Dernekler - 150.000,00 TL (Yıllık ortalama maliyet)

PROJE GÖRSELLERİ
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