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Adı Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz

Sorumlusu İl ve İlçe Müftülükleri

Amacı

 Aile  fertlerinin  dinî kimliklerini  inşa  ederken  sahih  dini  bilgi  ile
buluşmalarına,  böylece  Kur’an ve  sünnet  eksenli  bilgi,  birikim ve
ahlaki kazanımlar elde etmelerine yardımcı olmak.

 Aile  içerisinde cami,  Kur’an,  cemaatle  namaz  ve  dua  konularında
farkındalık oluşturmak.

Hedefleri

 Kur’an-ı  Kerim’i  okuma  ve  onun  anlamıyla  buluşma  konusunda
bireysel ve toplumsal düzeyde bir farkındalık oluşması.

 Kur’an ve sünnet ışığında fertlerinin sahih dini bilgi edinmeleri  ve
dini konularda kendilerinde bir birikim oluşması.

 Aile içinde sevgi, saygı, huzur ve manevi havanın oluşması.

 Aile fertlerinin bilhassa çocukların cami ve cemaatle namaz bilinci
kazanmalarına katkı sağlanması.

 Mahalle cami görevlileri  ile  mahalle  sakinleri  arasındaki iletişimin
güçlenmesine katkı sağlanması.

Hedef Kitlesi Aile Fertleri

Süresi 2022 Yılı Boyunca (Ramazan Ayı Hariç)

PROJE UYGULAMA ADIMLARI

1. “Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz” projesi 2022 yılı boyunca -Ramazan ayı hariç-
her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece yatsı namazından önce aile  fertlerinin katılım
sağlayabileceği tüm meskûn mahalle camilerinde gerçekleştirilecektir.

2. Projeye Ramazan ayında ara verilecek fakat Ramazan ayından sonra katılımın düşmemesi
amacıyla projeye katılan aileler teravih namazına ve mukabeleye davet edilecek, ailelerinin
camiyle olan irtibatları canlı tutulacaktır.

3. Ramazan Bayramı’nda projeye katılım sağlayan aileler  imkanlar dahilinde  cami görevlileri
tarafından ziyaret edilecektir.

4. Programlar; imkanlar dahilinde müftü, müftü yardımcısı, şube müdürü, vaiz, din hizmetleri
ve eğitim uzmanlarının koordinasyonu ve katılımıyla icra edilecektir.

5. Programlar; Yasin-i Şerif tilaveti ile başlayacak, sohbet ile devam edecek, Ek-2’deki tövbe-
istiğfarın ardından hatim duası ile sona erecektir.
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6. Sohbette  günün şartlarına, ihtiyaçlarına, mana ve önemine uygun, Kur’an’ın anlaşılmasına
katkı  sağlayan  10  dakika  bir  konuşma  yapılacaktır.  Sohbetlerde  Başkanlığımız  ve  TDV
yayınları arasında yer alan Asr-ı Saadet’ten 365 Güne, Ailemin Sohbet Günlüğü, Hadislerle
İslam (7 Cilt), Kur’an’dan Öğütler (2 Cilt) vb. eserlerden istifade edilecektir.

7. Sohbet  ve  hatim  duası;  cami  görevlilerince  yapılacak,  4.  maddede  unvanları  zikredilen
personelin programa katılması durumunda ise bu personel tarafından yapılacaktır.

8. Projenin uygulandığı her camide en az bir hatm-i şerif olmak üzere aileler arasında her hafta
hatim dağıtılacak, aile fertlerinin iştirakiyle okunan hatimlerin duası yapılacaktır.

9. Hatimlerde cüzlerin dağıtımı Ek-3’teki “Örnek Hatim Çizelgesi”ne göre, her katılımcının bir
önceki hafta okuduğu bölümden devam etmesine imkân verecek şekilde yapılacak, böylece
katılımcıların bireysel hatimlerini tamamlayabilmesi sağlanacaktır.

10. Ek-4’teki  afiş  ile  Ek-5’teki  broşürün  basımı  il  ve  ilçe  müftülüklerince,  TDV  Yayın
Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi ile iletişime geçilerek gerçekleştirilecektir. (Tel: 0312 354
91 31, E-Posta: bilgi@tdv.com.tr)

11. Afişler  projenin  uygulandığı  tüm  camilere  asılacak,  broşürler  cuma  namazından  sonra
vatandaşlarımıza dağıtılacak ve tüm aile fertlerinin (dede, nine, eşler, çocuklar vb.) katılımını
temin  etmek  için  program  uygun  vasıtalarla  vatandaşlarımıza  bilhassa  ailelere etkin  bir
şekilde duyurulacaktır.

12. Programlar,  ilgili  kamu  kurum  ve  kuruluşların  aldığı/alacağı  salgın  tedbirlerine  riayet
edilerek icra edilecektir.

13. Programlar; uygulandığı her cami için haftalık bir kayıt olacak şekilde  DHYS “Faaliyet >
Faaliyet  Kaydetme”  ekranından  “Diğer  Faaliyetler  >  Dini  Faaliyetler  >  Hatim  ve  Dua
Programı” faaliyet türüne hedef kitle “Aile Fertleri”,  faaliyetin konusu CUMA GECELERİ
AİLECE CAMİDE BULUŞUYORUZ (2022 YILI) seçilerek, “Katılımcı ve Okunan Hatim
Sayısı” doldurularak kaydedilecektir.

14. Program DHYS’ye cami görevlileri tarafından kaydedilecektir. Ancak söz konusu kayıtların
sağlıklı  bir şekilde sisteme girilmesi hususunda il/ilçe  müftülükleri  DHYS sorumlularınca
cami görevlilerine rehberlik edilerek takibi sağlanacaktır.

Proje Genel Koordinasyonu Bilgi İçin İletişim

Din Hizmetleri Genel Md.

Cami Hizmetleri Daire Bşk.

0312 295 73 33

camihizmetleri@diyanet.gov.tr

İsmail ARABACI

Diyanet İşleri Uzm. Yrd.

0312 295 73 30

ismail.arabaci@diyanet.gov.tr

Yusuf ŞAHİNER

Din Hizmetleri Uzmanı

0312 295 73 66

yusuf.sahiner@diyanet.gov.tr
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