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GİRİŞ
..........................................................................................................................................................................................

2020 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 14 Ekim 2020
tarihinde proje sahibi, aktif ve bulundukları bölgelerde hizmetleriyle temayüz
etmiş din görevlilerinin katılımıyla dijital platformlar üzerinden çevrim içi olarak
“10. Cami Görevlileri Çalıştayı” düzenlenmiştir.
Örnek projelerin tespit edilerek yaygınlaştırılması ve din görevlileri
arasında tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştayda
uyguladıkları projeler ile çevresinde farkındalık oluşturmuş din görevlilerinin
görev mahallerinde yürüttükleri çalışmalar ve projelerin sunumları
gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 15 ilden 19 din görevlisi katılmıştır.
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Çalıştaya katılan din görevlilerinin isimleri ve görev yerleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
SN.

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREV YERİ

1

Abdussamet DERDİYOK

İmam - Hatip

Ankara Keçiören - HACI GÜLİZAR
MESCİDİ

2

Ahmet SARIOĞLU

İmam - Hatip

Balıkesir Havran - KARAOĞLANLAR
MAHALLESİ C.

3

Ahmet SEVİM

İmam - Hatip

Afyonkarahisar - PAŞA C.

4

Bilal ÇİL

İmam - Hatip

Trabzon Yomra - GÜRSEL
MAHALLESİ DEĞİRMENÖNÜ C.

5

Bünyamin BAYSAL

İmam - Hatip

Manisa Şehzadeler – HACI MAHİR C.

6

Erol DEMİR

İmam - Hatip

Sakarya Serdivan - ÜNİVERSİTE
KAMPÜS C.

7

Eyüp GANİ

İmam - Hatip

Çankırı - TOKİ EVLERİ YENİ C.

8

Fuat YILDIZ

İmam - Hatip

İstanbul Silivri - DEĞİRMENKÖY
YENİ C.

9

Güngör AKAR

İmam - Hatip

Denizli Merkezefendi - GÜMÜŞLER
HZ. EBUBEKİR C.

10

M. Nedim YETİŞ

İmam - Hatip

Adıyaman - HACI SÜLEYMAN C.

11

Mecit BİLMEZ

İmam - Hatip

Van Tuşba - KALECİK TOKİ CAFER-İ
SADIK.C.

12

Medeni KAZAK

İmam - Hatip

Hakkari - AKSA C.

13

Mustafa İSLAMOĞLU

İmam - Hatip

Gaziantep Şehitkamil - Ş. KAMİL
SAĞLAMCILAR C.

14

Oktay DEMİR

İmam - Hatip

Elazığ - YURTBAŞI MERKEZ C.

15

Osman KIŞ

İmam - Hatip

İstanbul Esenyurt - KIRAÇ HACI
HASAN C.

16

Özkan BALCI

İmam - Hatip

Amasya - KIRKLAR C.

17

Sadettin YILDIZ

İmam - Hatip

Afyonkarahisar - MEVLEVİ-TÜRBE C.

18

Sedat ÖZKUL

İmam - Hatip

Afyonkarahisar - AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ C.

19

Sefer GÜZELDAL

İmam - Hatip

Sakarya Adapazarı - YILDIRIM C.

Tablo 1: Katılımcı Listesi
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SUNUM ÖZETLERİ
..........................................................................................................................................................................................

Din görevlilerinin planladıkları ve uygulamaya koyarak sonuç aldıkları
projeler çalıştay süresince gerçekleştirilen oturumlarda sunulmuştur. Her bir
katılımcı kendisine ayrılan süre içerisinde sunumunu slayt eşliğinde görsel ve
işitsel olarak gerçekleştirmiştir.
Raporun bu
ö z e t l e n e c e k t i r.

bölümünde

gerçekleştirilen

sunumlar

sırasıyla

9

Cami Görevlileri
Çalıştayı
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Abdüssamet DERDİYOK
Ankara Keçiören Hacı Gülizar Mescidi İmam Hatibi


Her sene yaz Kur’an kursu faaliyetleri kapsamında biri erkek, biri bayan
olmak üzere iki öğreticiyle yaklaşık 75 öğrenciye hizmet ve eğitim
verildi.



Gençlerin İslami hassasiyetlerinin geliştirilmesi için ilmihal ve ahlak
dersleri düzenlendi.



Çocukların ve gençlerin İslam’a ve camiye gönüllerinin ısınması
konusunda görevlilerle beraber çalışıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde sabah namazı buluşmaları
gerçekleştirildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Her cumartesi gençlere yönelik hadis dersleri ve çeşitli konularda
sohbetler yapıldı.



Gençler ile birlikte bölgedeki çeşitli camilere ziyaretler gerçekleştirildi.



Gençlerin aileleri ile iletişime geçerek onların manevi danışmanlık ve
rehberlikte bulunuldu.



Asker uğurlama, düğün, cenaze, hasta ziyareti gibi merasimlere katılım
sağlandı.



Mahallenin gençlerine camide imamet, hitabet ve müezzinlik konusunda
uygulamalı eğitimler verildi. Gençlere sorumluluk verilerek cami ve
mescide sahip çıkmaları sağlandı.



Gençlerin fiziki gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli sportif etkinlikler
düzenlendi. Sosyalleşmeleri için tarih ve kültür gezileri gibi sosyal ve
kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

11
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Ahmet SARIOĞLU
Balıkesir Havran Karaoğlanlar Mah. Camii İmam Hatibi


Çocuklara yönelik Kur’an-ı Kerim ve Elifba eğitimi verildi. Dini bilgiler
derslerinde edindikleri kazanımları canlı tutmak amacıyla ikisi yazılı,
ikisi sözlü olmak üzere bilgi yarışmaları düzenlendi.



Çocuklara camiyi sevdirmek ve cemaatle namaza katılımlarını teşvik
etmek amacıyla puanlama esasına göre bir proje başlatıldı. Öğrencilere
cemaate iştirak ettiği her namaz için belirli bir puan verildi. Anne
baba gibi yakınlarını namaza davet edip getirenlere artı puan verildi.
Uygulanan puan cetveline göre birinci, ikinci ve üçüncü başta olmak
üzere öğrencilerin tümüne hediyeler verildi. Çocuklara yönelik futbol
maçları, piknik vb. çeşitli etkinlikler düzenlendi ve ikramlarda bulunuldu.



Mahalledeki 65 yaş üstü yaşlılara yönelik ziyaretlerde bulunuldu.
Onların hal ve hatırları sorularak varsa ihtiyaçları giderildi, gönüllerine
dokunuldu.



Kış aylarında her hafta salı akşamları gençlerle, belirli aralıklarla da cami
cemaati ve yetişkinler ile sohbetler düzenlendi.



Kış aylarında hafta içi her gün ikindi namazından sonra Kur’an dersi
verildi. Ayrıca Çarşamba günleri dini bilgiler dersi ve kitap okuması
yapıldı.



Hane ziyaretleri düzenlenerek hane sahiplerine çeşitli ikramlarda
bulunuldu.



Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların maaşlarını
çekmelerine yardımcı olunarak gıda, ilaç vb. ihtiyaçlarının temin edilmesi
konusunda kendilerine gerekli sosyal destek sağlandı.



Öğrenciler ile birlikte resmi kurumlara ziyaretlerde bulunuldu. Maske ve
mesafe kuralına riayet edilerek gençlik buluşması gerçekleştirildi.



Yapılan etkinlikler ve faaliyetler neticesinde cami cemaatinin sayısında,
cemaatin camiye ilgisinde artış görüldü.
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Ahmet SEVİM
Afyonkarahisar Paşa Camii İmam Hatibi


Cami hizmetlerini, cami cemaat ilişkilerini ve caminin toplumsal
fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik ilgili kişilerle cami merkezli
toplantılar yapıldı.



Gönüllü gençlerin aktif görev üstlendikleri bir faaliyet başlatılarak
oturdukları evin çevresinde bulunan komşularını ziyaret etmeleri
sağlandı. Ziyarette hane sahiplerinin gıda, temizlik ürünleri, giyecek
vb. ihtiyaçlarının olup olmadığı tespit edildi ve imkanlar nispetinde bu
ailelere yardımlarda bulunuldu.



Gençler ve çocuklarla şehrin önemli tarihi ve kültürel mekanlarına
ziyaretler düzenlendi. Piknik gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Gençlerin hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları ilmihal bilgileri, icra
edilen sohbet programları sayesinde soru-cevap usulü ile işlendi.



Cumartesi günleri ikindi namazı sonrası kulüp öğrencileriyle belirlenen
bir spor tesisinde futbol, tenis ve diğer spor etkinlikleri gerçekleştirildi.



Afyonkarahisar yöresinin kültürel değerlerinden olan gezek grubu
çalışmalarına gençlerle birlikte katkı sağlandı.



Bölgede hasta ziyareti ve cenaze merasimlerine katılımları teşvik
edilerek gençlerin sosyal ilişiklerinin gelişmesine ve müminin kardeşinin
sevincinde olduğu gibi hüznünde de yanında olmanın önemini
kavramalarına vesile olundu.



Maddi durumu kötü olan aileler için gençlerin katılımıyla erzak paketi
hazırlandı ve dağıtımı yapıldı.



İhtiyaç sahibi yaşlı ailelerin ev temizleme, kömür taşıma, ev boyama gibi
ihtiyaçları gençler tarafından karşılandı.



Belirli dönemlerde Diyanet yayınlarından bir kitap seçilerek gençler
tarafından okunması sağlandı. Bir araya gelinerek okunan kitaplar
mütalaa edildi. Kısa surelerin mealiyle birlikte ezberlenmesi ve namazda
okunmasına yönelik çalışmalar düzenlendi.



Gençlerin katkıları ile icra edilen sosyal, kültürel ve farkındalık çalışmaları
haftalık olarak değerlendirilerek gelecek aylar hakkında planlamalar
yapıldı.
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Bilal ÇİL
Trabzon Yomra Gürsel Mah. Değirmenönü Camii İmam Hatibi


Gençlik çalışmalarının planlama ve yönetiminde aktif görev alacak
gönüllü personel tespit edilerek Gençlik Koordinatörlüğü Komisyon
toplantıları gerçekleştirildi.



Resmi kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek Diyanet gençlik çalışmalarının
tanıtımı yapıldı.



Gençlik çalışmalarında işbirliği sağlanacak okulların idarecilerine
bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.



Her okulda gençlere ulaşmak için okul temsilcileri belirlendi. Öğrenciler
arasından belirlenen 28 okul temsilcisinin ailelerine kurum ziyaretleri
gerçekleştirildi.



Milli ve manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla
geliştirilecek çalışmalar konusunda çeşitli alanlardaki katılımcılarla
istişare toplantıları gerçekleştirildi.



Özel gün ve gecelerde ilçe genelindeki okullara ziyaretler gerçekleştirildi.



Ramazan ayında sahur ve iftar programları düzenlenerek ikramlarda
bulunuldu.



Diyanet tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Gençlik Yarışmalarına KYK
yurtlarındaki öğrencilerin katılımı için aktif bir kampanya düzenlendi.



KYK Yurtlarında kalan öğrencilere yönelik Kur’an-ı Kerim ve Arapça
kursları düzenlendi.



Ortaokul öğrencileri arasında Başkanlık yayınlarından belirlenen bir
eser ile yarışma yapıldı ve kazananlara hediyeler verildi.



Ahilik Haftası, Otizm Farkındalık Günü, Engelliler Haftası vb.
münasebetlerle çeşitli etkinlikler düzenlendi.



15 Temmuz’un unutulmaması adına gençlere yönelik cami programları
düzenlendi.



Üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm öğrencilere yönelik futbol,
voleybol vb. sportif aktiviteler gerçekleştirildi.



Yabancı uyruklu öğrencilere şehri tanıtma, lezzetleri tattırma ve
kültürümüzü tanıtma adına gezi etkinlikleri düzenlendi.
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Farklı yaş gruplarındaki yetişkinlerle gençler bir araya getirilerek
kuşaklar arası buluşmalar sağlandı.



“Genç Eller Mutfakta” sloganı ile ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik
bayan eğitmenler marifetiyle gerçekleştirilen etkinliklerle kız öğrencilerin
ev işlerini uygulamalı öğrenmelerine yardımcı olundu.



Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler yararına harcanmak üzere kermes
düzenlendi.
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Bünyamin BAYSAL
Manisa Şehzadeler Hacı Mahir Camii İmam Hatibi


Üniversite öğrencilerinin din görevlileri rehberliğinde madde bağımlısı
ve yetim gençlerle ilgilenmesi sağlandı. Diyanet gençlik gönüllüleri ile
madde bağımlısı ve yetim çocukların eşleştirilmesi yapıldı.



Eşleştirilen öğrenciler onarlı gruplara ayrılarak her gruba müftülük
tarafından biri yetimlerle biri de üniversite öğrencileriyle ilgilenmek
üzere birer sorumlu belirlendi.



İlçe müftülüğü ve KYK manevi danışmanları tarafından gençlik
koordinatörlüğü ekibi kuruldu.



Madde bağımlısı ve yetim çocuklar belirlenerek gençlik koordinatörlüğü
tarafından çeşitli seminerler verildi.



Kahvaltı, yemekli toplantı gibi etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin
birbirleriyle kaynaşmasına vesile olundu.



Yetim öğrencilerin derslerine yardımcı olmak adına bir mekan belirlendi
ve müftülük tarafından bir personel görevlendirildi. Gruplar halinde
haftalık sohbetler düzenlendi.



Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği
sağlandı.



Diyanet Gençlik Spor Kulübü koordinesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğünce
belirlenen yerlerde futbol, futsal, bilek güreşi vb. etkinlikler düzenlendi.



Müftülük tarafından belirlenen yerlerde gençlik kampları düzenlendi.



İhtiyaç sahibi aileler tespit edilerek çeşitli yardımlarda bulunuldu.



Her grubun sorumlusu olan personelden aylık faaliyet raporu alındı ve
yapılan faaliyetler DHYS’ye işlendi.



Yapılan faaliyetlerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yerel ve
uluslararası basında yer alması sağlandı.

19
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Erol DEMİR
Sakarya Serdivan Sakarya Üniversitesi Kampüs Camii İmam Hatibi


Uluslararası yabancı uyruklu öğrencilerden pandemi döneminde
ülkelerine dönemeyenlere yönelik bir yardım kampanyası başlatıldı.
Ramazan ayını da içine alan 4 aylık kampanya süresince 479 evde kalan
2000 öğrenciye 400.000 TL değerinde ayni ve nakdi yardım yapıldı.



Camide her hafta bir fakülteden öğrenciler misafir edilerek bir ders
cami içinde veya dışında yapıldı. Programda Diyanet işleri Başkanlığı ve
caminin tanıtımları gerçekleştirildi.



Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan derslerde dini meseleler
işlenerek ders sonunda çeşitli oyun ve gösteriler gerçekleştirildi ve
çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Ayda bir cuma günleri cuma vaazında özel bir konu seçildi. Misafir
konuşmacılar tarafından uzmanlık alanlarıyla ilgili sunum veya
konuşmalar yapıldı.



Yerli ve yabancı öğrencilerin kaynaşmalarına ve motivasyonlarının
artırılmasına yönelik programlar düzenlendi.



Mescitlerde sohbetler düzenlenerek KYK ve çeşitli yurtlarda kalan
öğrencilere yönelik hadis, ilmihal dersleri yapıldı.



Gençlere yönelik mahalle ve kafeterya buluşmaları gerçekleştirildi.



Gençlerle kurulan iletişimi güçlendirmek için her bölümden liderlik
vasfı olan beşer kız ve erkek öğrenci seçilerek gençlerle kurulan gönül
bağının geliştirilmesine çalışıldı.



Gençlerle birlikte tarih ve kültür gezileri düzenlendi.



Her cuma sabah namazı buluşmaları düzenlendi. Buluşmalarda -yarısı
bayan olmak üzere- 700’e yakın katılımcıya ulaşıldı.



Hayırseverlerin maddi desteğiyle 70 öğrenci ile umre organizasyonları
gerçekleştirildi.



Caminin farklı köşelerinde haftanın belirlenen günlerde ders halkaları
oluşturuldu. Öğle namazlarından sonra 15 dk. boyunca akaid, ilmihal ve
manevi şahsiyetlerin tanıtıldığı dersler verildi.



Ramazan aylarında cemaate yönelik çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Teravih namazlarından önce ve sonra çeşitli programlar tertip edildi.
Camide itikaf için ihtiyaç duyulan yatak vb. pek çok ihtiyaç düşünülerek
hazırlıklar tamamlandı. Son iki senede 100’ü aşan kişinin itikafa
girmesine imkan sağlandı. İtikaf esnasında çeşitli dersler yapıldı.



Gençlere yönelik camide ve çeşitli mekanlarda yatılı ve günübirlik
kamplar düzenlendi.



Hatim kampanyaları düzenlenerek belirlenen günlerde duaları yapıldı.
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Eyüp GANİ
Çankırı Merkez TOKİ Evleri Yeni Camii İmam Hatibi


Hafta sonları KYK yurtları ve gençlik merkezlerinde öğrencilere yönelik
milli ve manevi değerlerin ele alındığı çeşitli buluşmalar yapıldı.



Fakir, öksüz ve yetim öğrencilere maddi manevi destek sağlandı.



Gençlerin sanal ortamlarda maruz kaldıkları olumsuzluklara karşı
bilgilendirmeler yapıldı. Sanal ortamın daha verimli kullanılması
hakkında tavsiyelerde bulunuldu.



Gençlik merkezlerinde toplanılarak kış boyunca soru-cevap usulüyle
sohbetler yapıldı. Gençler, dini ve manevi hayatımıza katkıları ve önemi
anlatılarak namaz kılmaya teşvik edildi.



KYK yurtlarında kalan öğrencilerden maddi durumu iyi olmayanlara
müftülük vasıtasıyla yardımcı olundu ve ihtiyaçları giderildi.



Öğrencilere proje ödevlerinde ve atölye çalışmalarında ihtiyaç
duydukları materyal, araç ve gereçlerin temininde yardımcı olundu.



Öğrencilere yönelik futbol, voleybol, masa tenisi, langırt, bilardo,
okçuluk vb. sportif faaliyetler düzenlendi.



Şehrin önemli dini, tarihi ve kültürel mekanlarına ziyaretler tertip edildi
ve tanıtımı yapıldı.



Öğrencilerin beklentileri de dikkate alınarak Kur’an-ı Kerim, tecvit,
hadis, ilmihal ve tefsir gibi dersler yapıldı. Derslere akademik personelin
katkı sağlaması temin edildi.



Gençlerden musiki vb. konularda yeteneği olan öğrenciler belirlenerek
sıra geceleri düzenlendi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.



KYK yurtlarında kalan öğrencilerle sabah namazı buluşmaları
gerçekleştirildi. Katılım sağlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Ailevi ve kişisel problemleri olan öğrencilere manevi danışman ve
psikologlar aracılığıyla yardımcı olundu.
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Fuat YILDIZ
İstanbul Silivri Değirmenköy Yeni Cami İmam Hatibi


Yetimlere, bakıma muhtaç kimselere, sosyal güvencesi olmayan
engellilere, ev ihtiyacını gideremeyen ailelere, pandemi sürecinde işsiz
kalanlara ve mültecilere çeşitli yardımlarda bulunuldu.



Adresler tespit edilerek ihtiyaç sahibi kimseler belirlendi. İhtiyaç sahibi
insanların adresleri saklı tutuldu.



Hayırsever vatandaşlarla iletişime geçilerek hayra vesile olundu ve
ihtiyaç listesi oluşturularak ailelerin ihtiyaçları temin edildi.



Hayırsever vatandaşlardan temin edilen sıfır ve ikinci el eşyalar ihtiyaç
sahibi kimselere ulaştırıldı.



Ayda bir elbise yardımı yapılarak yardımların ayni ve nakdi teslim
tesellüm tutanakları saklı tutuldu.



Yardımlar 47’si yerli, 41’i de yabancı olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere
teslim edildi.



Taziye ve ev ziyaretlerinde bulunuldu.



Her hafta sonu sabah namazı buluşmaları gerçekleştirildi ve çeşitli
ikramlarda bulunuldu.



Her cuma gençlerle buluşmalar düzenlendi ve yapılan programlarda ele
alınan konulardan bilgi yarışmaları düzenlendi.



Müftülük personelinin birbiri ile kaynaşmasına vesile olmak için her ay
farklı bir camide kahvaltı buluşması tertip edildi.



Cami müştemilatına bağlı atıl durumdaki bir yer inşa edilerek Kur’an
Kursu haline getirildi. Bin bir hatim sloganıyla hatim kampanyası
başlatıldı ve 1500’ün üzerinde hatim okundu.



Gençlerle ve yaz Kur’an kursu öğrencileri ile piknik gibi etkinlikler
düzenlendi.



Akşam dersleri ile yetişkin erkeklere yönelik Kur’an ve tecvit dersleri
yapıldı. Madde bağımlılığı teknoloji bağımlılığı gibi konularda seminerler
verildi.



İlçe esnaflarının da katılımıyla futbol maçları yapıldı. İlçe esnafına
Başkanlığımız yayınlarından oluşan hediyeler verildi.
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Güngör AKAR
Denizli Merkezefendi Hz. Ebubekir Camii İmam Hatibi


Bölgedeki aileler ile iletişim kurularak çocuklarını yaz Kur’an kursuna
göndermeleri konusunda teşvik edildi.



Çocuklara ve gençlere yönelik sosyal etkinlikler düzenlendi, onlara
vatan-bayrak sevgisi kazanmalarında yardımcı olundu.



Ailelerin düğün, doğum ve sünnet gibi sevinçlerine; cenaze ve maddimanevi sıkıntılar karşısında ise hüzünlerine ortak olundu.



Camide hafta sonları dersler yapıldı. Derslere 3-4 kişi ile başlayan
katılımın zamanla 100 kişiye kadar ulaştığı görüldü. Katılım sağlayan
öğrencilere teşvik edici ödüller verildi.



Gençlere yönelik hafta sonları kapalı spor salonunda sportif faaliyetlerde
bulunuldu. Gençlerin intikali belediye tarafından tahsis edilen otobüsle
sağlandı.



Öğrencilerin evinde sıra ile bir araya gelindi.



Gençler ile birlikte belirli aralıklarla şehitlik, şehit ailesi ve huzur evi
ziyaretleri yapıldı.



Müftülük ve veli izni alınarak öğrencilerle il emniyet müdürlüğü ziyaret
edildi ve emniyet müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi edinmeleri
sağlandı.



İl içerisindeki bazı fabrikalara birlikte ziyaretler düzenlendi.



Öğrencilerin hayal ve düşünme özelliklerini, sorumluluk duygularını
arttırabilmek için aylık Gençlik Bülteni çıkartıldı.



Bültende alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan
bahsedilerek bu tür alışkanlıklardan korunmanın önemi üzerinde
duruldu.



Özel gün ve gecelerde bölge esnafı ziyaret edildi ve onlara çeşitli
hediyeler takdim edildi.



Üniversite gençliği arasında bilgi yarışması düzenlendi ve 30 genç
Umreye gönderildi.



Göçmen ve darda kalan öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunuldu.



Hayırsever vatandaşlardan toplanan eşyalar cami müştemilatında
toplandı ve ihtiyaç sahibi kimselere verildi.



Bölge yaylasında 60 öğrenci ve 16 din görevlisi ile birlikte çadırlı ve yatılı
kamplar düzenlendi.



Bölgede ve çevre mahallelerdeki yetim çocuklar tespit edildi ve onların
ihtiyaçları hakkında yardımlarda bulunuldu.
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Her ayın üçüncü cumasında “Muhabbet ve Kaynaşma” adı altında
toplantılar yapıldı.



Cami cemaati arasında kan grubu vb. bilgileri ihtiva eden gönüllü bilgi
bankası oluşturuldu. İhtiyacı olan kimselerin tanışmalarına ve birbirlerine
yardımcı olmalarına vesile olundu.



Her yıl Ramazan ayında hayırsever vatandaşlara ulaşılarak yaklaşık
1500-2000 kişilik iftar programları düzenlendi.



Gençlere yönelik “Namazgâh Cami Grubu” adı altında bir ekip kuruldu,
belirli günlerde toplanılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.



İlgili kurumlar ile iletişime geçilerek “15 Temmuz – Gençler Asla
Unutmaz” yazılı tişörtler basıldı ve Türk bayraklı şapkalar dağıtıldı.
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M. Nedim YETİŞ
Adıyaman Hacı Süleyman Camii İmam Hatibi


Her Cumartesi 13.00-15.00 saatleri arasında çocuklara yönelik cami
merkezli ‘’Geldi Namaz Yaşımız Secdeye Değsin Başımız‘’ adı altında
çocuk programları düzenlendi. Katılım sağlayan öğrencilere çeşitli
hediyeler takdim edildi.



Yapılan programlara yönelik Kur’an kursu öğreticileri ile toplantılar
yapıldı. Programların daha verimli geçmesi hakkında istişarelerde
bulunuldu.



Çocuklar için daha ferah bir ortam sağlamak amacıyla cami içi tefrişatta
bulunuldu.



Cami içerisindeki ses sitemi uygun hale getirilerek projeksiyon
aracılığıyla çocuklara yönelik çizgi film seyrettirildi. Camiye Başkanlık
yayınlarından oluşan mini bir kütüphane kazandırıldı.



Çocukların ilgisini çekecek oyun içerikli etkinlikler yapıldı.



Hafta sonu yapılan çocuk buluşması ile başlangıçta 20 olan çocuk
sayısının zamanla 160 civarına ulaştığı görüldü.



Okuma etkinlikleri yapılarak çocuklara soru-cevap şeklinde yarışmalar
düzenlendi. Programa katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.



Çeşitli kurumlar ile irtibata geçilerek çocukların sağlık, emniyet gibi
konularda bilgilendirilmesi sağlandı.



Çocuklar için ney dinletisi yapılarak salavatlar getirildi.



Haftalık ders programları sonrası çeşitli ikramlarda bulunuldu.
İkramlardan sonra katılan tüm çocuklara ayet, hadis kartelası, Diyanet
Çocuk Dergisi vs. hediyeler verildi.
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Mecit BİLMEZ
Van Tuşba Kalecik TOKİ Cafer-i Sadık Camii İmam Hatibi


Camide çeşitli etkinlikler düzenlenerek çocuklara ve cami cemaatine
yönelik hoşgörü eksenli telkinlerde bulunuldu.



Cami dersleri adı altında Kur’an-ı Kerim, fıkıh, tefsir, siyer dersleri yapıldı.



Cami cemaati temizlik, psikolojik ve manevi destek, ağaçlandırmanın
önemi, insanlara ve hayvanlara karşı merhametli olma gibi konularda
bilinçlendirildi.



Uygulamalı Kur’an eğitiminde 500 kişi, çocuklara müezzinlik eğitiminde
25 kişi, fıkıh ve tefsir derslerinde de 200 kişiye yakın eğitim verildi.



Alanında uzman kişilerle söyleşi ve dinletilerin yanı sıra gezi, piknik,
havuz ve deniz yüzme etkinlikleriyle toplamda 800 kişiye ulaşan
faaliyetler düzenlendi.



İslamiyet’le bağdaşan gelenek ve görenekler hakkında bilgilendirmeler
yapıldı.



Yaklaşık 150 kişiye yönelik kayak, futbol, topaç çevirme gibi sportif
faaliyetler düzenlendi.
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Medeni KAZAK
Hakkari Aksa Camii İmam Hatibi


Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak ortak bir proje hayata
geçirildi.



Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerde görevli personel ve
eğitimciler belirlendi. Haftanın farklı günlerinde 40 erkek, 20 bayan
personelin görev yapması sağlandı.



Dini danışmanlık ve rehberlik ile psiko-sosyal eğitimlerin
gerçekleştirileceği 18 lise, 26 ortaokul, 9 kız ve erkek pansiyon tespit
edildi.



Eğitim programları hazırlanarak eğitim programlarında slayt, kısa film,
ilahi ve ezgi gibi faaliyetlere de yer verildi.



Okul pansiyonlarında öğrencilere yönelik değerler eğitimi adı altında
programlar düzenlendi. Değerler eğitimi kapsamında 6000 civarında
katılımcıya ulaşıldı.



Dini, milli gün ve gecelerde yapılan programlarda 5000 civarında
katılımcıya ulaşıldı.



Proje kapsamında 8 iftar programı, 14 gezi piknik programı, 1 itikaf
programı, 6 kitap okuma programı, 5 hadis ve tefsir atölye çalışması,
3 konferans ve 17 sportif faaliyet gerçekleştirildi. Ayrıca katılımcılara
yönelik cami buluşması, sabah namazı buluşması, doğa yürüyüşü, çevre
temizliği ve sohbet programları düzenlendi.



“Kardeş Okul – Kardeş Cami” sloganıyla cami ve okullar arasında bağ
oluşturuldu. Yapılan program ve etkinlikler neticesinde gençlerden
gelen sorulara cevaplar verildi.
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Mustafa İSLAMOĞLU
Gaziantep Şehitkamil Sağlamcılar Camii İmam Hatibi


Cami müştemilatında gençlik kulübü oluşturularak çocuk ve gençlerin
lego robotları yapmaları ve ulusal/uluslararası robot yapımı yarışmalarına
katılımları sağlandı.



Gençlerin camiye gelmeleri sağlanarak onlara yönelik Kur’an ve hadisler
ışığında değerler eğitimi verildi.



Camiye gelen gençler arasında Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler yarışmaları
düzenlendi.



Tarihin belli kesitlerinde öğrencilerin ilk mektebe kaydolurken yapılan
“Bid’i Besmele” veya “Amin Alayı”na benzer programlar tertip edildi.



Yaz Kur’an kurslarının başladığı hafta “Bismillahla tatile giriyoruz”
sloganı ile anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri velileri ile birlikte
camiye davet edildi.



Kur’an Kursu açılış programı yapılarak çocuklar ve gençler için kurs
hatırası gerçekleştirildi.



Yaz Kur’an Kursunda yapılan programlar ile çocuklar teşvik edilerek
kışın dönem arasında da camiye gelmelerine vesile olundu.



Camide haftada iki gün olmak kaydıyla cami buluşmaları gerçekleştirildi
ve değerler eğitimi verildi. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara
verildiği için çevrim içi cami buluşmaları düzenlendi.



Camide projeksiyon yardımıyla perdeye yansıtılan ayetler öğrencilere
talim ettirildi, mealleri birlikte okutuldu ve ezberlemeleri sağlandı.



Her hafta cuma geceleri öğrenciler ile buluşularak dua ve tesbihat
programları düzenlendi.



Haftada bir gün cami cemaati esnaf ve emeklilerle bazı kurumlardan
gelen eğitmenlerin konuşmacı olarak katıldığı sohbetler yapıldı.



Her sabah namazı sonrası Hadislerle İslam kitabından hadisler okundu
ve gün sonu yatsı namazında hadislerin açıklamaları yapıldı.



Cami cemaati arasında cüz dağıtımı yapılarak haftada bir hatim
okunması sağlandı. Belirlenen bir günde sabah namazında okunan
hatmin duası yapıldı.



Camide aile buluşmaları düzenlendi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Cami yakınında bulunan okullar ile irtibata geçildi. Okullarda değerler
eğitimi verildi. Her yıl öğretmenler gününde öğretmenlerin günü
Peygamber Efendimizin hadisleri ışığında tebrik edildi.
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Bölge emniyet mensupları ziyaret edildi. Polis haftasında şehit
polislerimiz için hatimler okundu ve hayır dualarda bulunuldu.



Polis Haftası ve 15 Temmuz yıl dönümlerinde Kur’an kursu ve yaz Kur’an
kursunda resim şiir ve mektup yarışmaları düzenlendi. Şehitlerimizi
anma adına gün boyu “Şehitlerimize Vefa Resim Sergisi” programı
düzenlendi.
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Oktay DEMİR
Elazığ Yurtbaşı Merkez Camii İmam Hatibi


Cami müştemilatı içerisine çeşitli kurumlardan destek alınarak Semt
Kütüphanesi kuruldu.



Kütüphaneden bölgede yaşayan okul çağındaki çocukların, gençlerin
ve üniversite öğrencilerinin faydalanması sağlandı.



Kütüphanede öğrencilere yönelik her türlü fiziki, bilişim ve sosyal
imkânlar sağlandı. Açılan mekanda bilgisayar, sinevizyon gibi çeşitli
araç gereçler temin edilerek öğrenciler için etüt odaları oluşturuldu.
Kütüphaneye erişimde dezavantajlı grupların yaşamış olduğu
problemler asgariye indirildi.



Kütüphaneden yararlanan öğrencilere yönelik sportif faaliyetler ve
oyun etkinlikleri düzenlendi.



Pandemi sürecinde okulunda eğitime devam edemeyen öğrenciler için
ders çalışma ortamı oluşturuldu.



Bölgede yaşanan deprem afetinden etkilenen öğrenciler için davet
edilen uzmanlar tarafından psikolojik destek verildi.



Bağımlılık ve manevi destek konulu çeşitli seminerler verildi.



İlgili kurumlar ile irtibata geçilerek “Biz Anadoluyuz” sloganı ile çeşitli
illerden gelen öğrenciler Semt Kütüphanesinde misafir edildi.



Müftülük tarafından görevlendirilen ADRB görevlileri tarafından irşat
programları düzenlendi. Kütüphanelerde sabah namazı buluşmaları
gerçekleştirildi.



Kütüphaneden faydalanan tüm öğrencilere kırtasiye ihtiyaçları ücretsiz
temin edildi.



Kütüphanede gerçekleştirilen seminerler, sunumlar ve sohbetler
vasıtasıyla yaklaşık 1000 kişiye hizmet sunuldu.
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Osman KIŞ
İstanbul Esenyurt Kıraç Hacı Hasan Camii İmam Hatibi


Cami bünyesinde Diyanet Gençlik Merkezi oluşturularak gençlerin
akademik yöndeki hedefleri desteklendi. Gençler için seminerler
düzenlendi.



Gençlere yönelik zararlı alışkanlıklardan ve bölgelerden uzak durmaları
hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



Gençlerden her öğrencinin bir alt kademedeki öğrenci arkadaşlarına
yardımcı olmasına vesile olundu ve etüt imkanı oluşturuldu.



Eğitim alma konusunda sıkıntı çeken öğrencilere yardımlarda
bulunularak çeşitli kurumlar ile irtibata geçilmek suretiyle ihtiyaçları
giderildi.



Gençlere yönelik ortaokul seviyesinden başlamak üzere çeşitli dil eğitimi
verildi ve akademik alt yapı kazanmalarına vesile olundu.



Mahreç dersleri ile birlikte gençlere güzel Kur’an okuma teknikleri
öğretildi ve eğitim alanında matematik, fen vs. dersleri için etüt
programları oluşturuldu.



Sivil Toplum Kuruluşları ile irtibata geçilerek değerler eğitimi seminer
ve konferansları verildi. Böylece gençlerin bilinçlenmesi sağlandı.



Kitap okuma, tahlil ve okur-yazar buluşmaları gerçekleştirildi.
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Özkan BALCI
Amasya Kırklar Camii İmam Hatibi


Her hafta salı ve perşembe günleri ortaöğretim öğrencilerine camide
İngilizce, matematik, fen bilgisi ve Türkçe dersleri verildi.



Ders aralarında cami görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileri öğrencilerle
değerler eğitimi ve dini bilgiler alanında sohbetler gerçekleştirdi.



Öğrencilerin ders öncesi veya sonrası camide cemaat ile namaza
katılımı sağlandı.



Ortaöğretim öğrencilerine aylık şehir içi kültürel ve sosyal içerikli geziler
düzenlendi. Öğrencilerin ailelerine şehir dışı geziler düzenlendi.



Ders veren üniversite öğrencilerine camii cemaati ve Diyanet Vakfı
desteği ile umre ziyareti düzenlendi.



Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal çevreye karşı farkındalıkları arttırılarak
ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek sunması sağlandı.
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Sadettin YILDIZ
Afyonkarahisar Mevlevi-Türbe Camii İmam Hatibi


Bölgede hayırseverlerin katkılarıyla 40 kazanda aşure pişirilerek tüm
halkın katılımıyla geleneksel “Kırk Hafız, Kırk Hatim” programları devam
ettirildi.



Cami etrafında uygun bir alan tefriş edilerek haftanın belirli günleri
cemaat davet edildi ve ney dinletisi eşliğinde ikramlarda bulunuldu.



Her hafta pazar günleri sabah namazı ile tesbihat, sohbet, dua ve
kahvaltı sunumları gerçekleştirildi.



Bölgede ihtiyaç sahibi kimseler tespit edildi. Cami müştemilatında
yemek, çay vs. ikramlarda bulunularak temizlik gibi kişisel ihtiyaçlarını
giderebilmeleri için uygun yerler oluşturuldu.



Cami avlusunda yer alan misafirhanede evsiz, kimsesiz, yolda kalmış,
barınma ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçları giderildi.



Çocuk ve gençlere yönelik değerler eğitimi etkinlikleri ile toplumun
huzur ve mutluluğuna katkı sağlayacak fertler yetişmesine rehberlik
edildi.



İlgili kurumlar ile iletişime geçilerek çocukları ve gençleri camiyle
buluşturmak adına çalışmalar yapıldı.



Lise ve üniversite öğrencilerine hayırseverler aracılığıyla burs desteği
verildi.



Çocukların hayvanlara karşı duygusal bağ kurmaları ve onlarla
ilgilenmeleri
sağlandı.



Bölge kültüründe yeri olan “Gezek” geleneğini devam ettirmek adına
haftanın belirli günlerinde gençlere yönelik yemek eşliğinde fıkıh, tefsir
ve hadis sohbetleri yapıldı.



Cami çevresinde bulunan dezavantajlı gruplara yönelik madde
bağımlılığı, kötü alışkanlıklar gibi konularda manevi destek sağlandı.
Ailevi problemleri olan gençler tespit edilerek manevi destek ile birlikte
ahlaki öğütler verildi.



Ramazan aylarında iftar programları düzenlenerek ikramlarda
bulunuldu.



Cami bahçesinde çocuklara yönelik alanlar oluşturuldu.



İhtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere camiyi ziyaret eden tüm
öğrencilere ve gençlere rehberlik edildi, gıda barınma gibi ihtiyaçları
giderildi.



İl müftülüğü öncülüğünde özellikle cuma günleri kadınlara yönelik
programlar tertip edilerek rehberlik hizmetleri sunuldu.
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Sedat ÖZKUL
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Camii İmam Hatibi


Cami yakınında bulunan okullarda müdür ve öğretmenler ziyaret
edilerek öğrencilerin camiye yönlendirilmeleri hakkında destek istendi.



Okullarda seminerler düzenlenerek öğrenciler camiye davet edildi.



Okullarda Kur’an-ı Kerim derslerine girildi, çocuklar ve gençler ile iyi
ilişkiler kuruldu.



Camiye davet edilen çocuklara yönelik camide gerçekleştirilecek
faaliyetler hakkında aileleri ile görüşüldü.



Çocuklar ile camide Kur’an-ı Kerim, siyer ve ilmihal dersleri yapıldı.



Çocuklara abdest ve namaz konuları uygulamalı olarak öğretildi.



Çocuklar ile eğitici oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Onlara çeşitli
hediyeler verildi.



Gezi, spor vs. gibi etkinlikler düzenlendi. Etkinlik sonrası çeşitli ikramlarda
bulunuldu.



Öğrenciler ile iletişime geçerek onlara internet, bağımlılık vs. gibi
konularda bilgiler verildi.
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Sefer GÜZELDAL
Sakarya Adapazarı Yıldırım Camii İmam Hatibi


Üniversite öğrencilerine yönelik “Öncü ve Örnek bir Nesil” sloganıyla
çalışmalar yapılarak öğrencilerin İslam, akıl, vicdan ve inanç konularında
kazanımlar elde etmeleri sağlandı.



Din görevlileri ile sürekli iletişim halinde olarak gençlerin milli ve manevi
değerler kazanmaları ve sorumluluk sahibi olmaları konusunda destek
olundu.



Gençlerin hayata karşı daha bilinçli ve tecrübeli olmaları adına aile
eğitimlerinin yanı sıra idare ve iktisadi sorumluluk kazanmaları için de
çalışmalar yapıldı.



Öğrenciler ile Kur’an ve hadis ışığında dersler yapılarak onların derslere
katılımları teşvik edildi.



Üniversite öğrencilerine yönelik öğrenci evi açıldı ve burada konu ile
ilgili bilgisi olan öğrencilerin liderliğinde sohbetler düzenlendi.



Öğrenci evinde yapılan faaliyetler sonucu çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Her hafta uygulanan dersin sonunda seçilen bir makalenin kritiği yapıldı.



Öğrenciler ile birlikte çeşitli sportif faaliyetler düzenlendi.



Ortaokul ve liselerde değerler eğitim konulu çalışmalar yapıldı. Konu ile
alakalı seminerlere dahil olundu.



Yeni evlenen ve evlilik arifesinde olan gençler için ilgili belediye ile
iletişime geçilerek “Aile Eğitimi Seminerleri” düzenlendi.



Eğitim seminerlerinde ayda dörder saat olmak üzere “Ailenin Menevi
Bağları”, “Evlilikte Temizlik ve Sağlık”, “Evliliğin Psikolojik ve Sosyal
Yönü”, “Ailede İletişim ve Başarı Şartları” konuları ile toplamda 16 saat
ders verildi.
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SONUÇ
..........................................................................................................................................................................................

Çalıştay, din görevlilerinin görev yapmış oldukları cami ve çevresinde
uygulamış oldukları projelerin tanıtımı açısından verimli bir şekilde
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sunumlar sayesinde cami görevlilerinin
sahip oldukları imkanları en iyi şekilde değerlendirdiklerinde güzel ve önemli
neticelere ulaştıkları görülmekte ve cami hizmetlerinin geliştirilmesinde din
görevlisinin kilit noktada olduğu anlaşılmaktadır. Gönüllü, idealist, özverili,
çalışkan, yeni hizmet alanları açma ve geliştirme konusunda gayretli cami
görevlilerinin yürüttükleri çalışmaların cami, cemaat ve toplum nezdinde
önemli bir zihinsel ve fiziksel dönüşüme öncülük ettiği müşahede edilmiştir.
Çalıştay neticesinde nitelikli projelerin tespit edilmesi sağlanırken
bu projelerin yaygınlaştırılması açısından bilgi ve tecrübe paylaşımı
gerçekleştirilmiştir. Farklı il ve bölgelerden gelen proje örneklerinin
katılımcıların zihninde yeni ufuklar açtığı görülmüştür. Bu noktada sağlanan
tecrübe paylaşımının yürütülen din hizmetleri çalışmalarına olumlu şekilde
yansıyacağı
düşünülmektedir.
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