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ÖN SÖZ
 İslam, tüm insanlık için barış ve esenlik çağrısıdır. Bu çağrı insanı yara-
tıcısına, diğer insanlara ve canlı/cansız bütün mahlûkata karşı bilinçli olmaya 
davet etmektedir. İnsana hayat veren, dünyasını anlamlandırıp ahir ve akıbe-
tini yani öbür dünyasını mamur edebilmesine imkân sağlayan bu mesajı Hz. 
Peygamber (s.a.s) insanlığa tebliğ etmiş ve İslam’ı bizzat yaşayarak örnek ve 
rehber olmuştur.
 Bugün İslam’ı tebliğ etme ve yüce hakikatlerini insanların gönüllerine 
taşıma vazifesi imam-hatibi, müezzin-kayyımı, Kur’an kursu öğreticisi, vaizi 
ve müftüsü ile bizlerin omuzlarındadır. Kur’an-ı Kerim’de “Rabbinin yolu-
na, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et.” 
(Nahl, 16/125) ayeti ile bizlere usul ve kaidesi öğretilen bu vazifenin özünde 
planlı ve sistematik bir mücadele yer almalıdır. Zira Mustafa Sabri Efendi’nin 
“Nizamsız hakka, nizamlı batıl galebe çalar.” sözünde ifadesini bulduğu gibi 
disiplinli ve planlı çalış(a)mamak, köklü ve zengin bir birikimi yeni ve kök-
süz söylem ve eylemler karşısında kolu kanadı kırık bırakmak ve etki alanını 
azaltmak demektir.
 Her vazife sahibinin olduğu gibi özelde din görevlisi olarak bizlerin 
de planlı ve disiplinli çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü din hizmeti, amacı ve 
hedefi belirlenmeksizin kısa süreli, devamlılığı olmayan, bireysel ve dağınık 
bir yaklaşımla olumlu netice alınabilecek bir hizmet alanı değildir. İnsanlığın 
ortak birikimini yansıtan proje bazlı yaklaşım bu anlamda önemli bir fırsatı 
bünyesinde barındırmaktadır. Güzel ve anlamlı düşünceleri/fikirleri bir amaç-
la buluşturmak, ölçülebilir hedefler koyarak istikametimizi belirlemek, zama-
nı ve imkânları yerli yerince kullanmak için bir uygulama zemini oluşturmak/
planlamak, birlikte yürüyeceğimiz veya destek alacağımız kişi ve kuruluşları 
belirlemek, mali kaynakları verimli bir şekilde kullanmak için ayrıntıları dü-
şünmek proje bazlı çalışmanın temel ilkelerini oluşturmaktadır. Bu tür bir ça-
lışma tarzı daha başlangıçta büyük bir emeği gerektirse de verimi artırmakta 
ve hizmetlerin kurumsallaşmasını sağlayarak devamlılığını mümkün kılmak-
tadır.
 Başkanlığımızca din hizmetlerinde proje bazlı yaklaşımı yaygınlaştır-
mak amacıyla her yıl cami görevlilerine yönelik çalıştaylar düzenlenmektedir. 
Elinizdeki kitapçıkta 2022  yılında düzenlenen “12. Cami Görevlileri Çalışta-
yı”nda sunulan projelerin özetleri yer almaktadır. Söz konusu çalıştaya bulun-
dukları bölgelerde örnek proje ve çalışmalarıyla temayüz etmiş din görevlileri 
iştirak etmişlerdir. Ülke genelinde örnek proje ve faaliyetlerin yaygınlaşma-
sına katkı sağlamayı amaç edinen bu çalışma; daha nitelikli, planlı ve disip-
linli çalışmaların hayata geçirilebilmesi için yalnızca bir adımdır. İçerikte yer 
alan projelerin geliştirilmesi ve daha ileri noktalara taşınabilmesi ise elbette 
mümkündür. 
 Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.

    DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı
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GİRİŞ

 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 26 Ekim 
2022 tarihinde proje sahibi, aktif ve bulundukları bölgelerde hizmetleriyle 
temayüz etmiş din görevlilerinin katılımıyla Ankara’da “12. Cami Görevlileri 
Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

 Örnek projelerin tespit edilerek yaygınlaştırılması ve din görevlileri 
arasında tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştayda 
2022 yılı Proje Yarışması’nda dereceye giren projeler ile örnek çalışmalarıyla 
çevresinde farkındalık oluşturmuş din görevlilerinin görev mahallerinde yü-
rüttükleri çalışmalar ve projelerin sunumları gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 14 
ilden 17 din görevlisi katılmıştır.

 Çalıştaya katılan din görevlilerinin isimleri ve görev yerleri aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir:
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SN. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ

1 Ahmet Fürgan ULUCAN İmam Hatip
Afyonkarahisar Sultandağı Yeşil-
çiftlik Bld. Sahipata Camii

2 Ahmet SONGUR İmam Hatip
Ankara Sincan Akşemsettin Mh. 
Merkez Camii

3 Hasan KOÇ İmam Hatip Antalya Muratpaşa Yüce Camii

4 Yunus Emre TATLI İmam Hatip
Antalya Muratpaşa Konuksever 
Camii

5 Şaduman Gülseren AYDIN Vaiz Aydın İl Müftülüğü

6 Muhammet ECE 4/B İmam Hatip Bitlis Merkez Ulu Cami

7 Hasan YANIÇ Müezzin Kayyım Bitlis Merkez Ulu Cami

8 Serdar ZENGİN İmam Hatip
Diyarbakır Ergani Hacı Hasan 
Ergün Camii

9 Muharrem SATI İmam Hatip Kars Merkez Yenişehir Camii

10 Nihat İLTER 4/B İmam Hatip
Kayseri Pınarbaşı Sacayağı Mh. 
Camii

11 İbrahim Halil ASLANHAN İmam Hatip Kilis Merkez Çekmeceli Camii

12 Rukiye ERDİNÇ
Din Hizmetleri 
Uzmanı

Kütahya İl Müftülüğü

13 Mustafa ERTAN İmam Hatip Muğla Fethiye Saruhan Camii

14 Beşir KÜÇÜK İmam Hatip Samsun Bafra Çinili Cami

15 Cihan YABACI 4/B İmam Hatip Samsun Tekkeköy TOKİ Camii

16 Duran ARSLAN İmam Hatip
Tokat Reşadiye Çakmak Köyü 
Camii

17 Hamza TOPRAKOĞLU İmam Hatip Van İpekyolu Kaval Mescidi

 Tablo: Katılımcı Listesi
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ADI SOYADI Nihat İLTER
UNVANI 4/B imam-Hatip
İLİ/İLÇESİ Kayseri/Pınarbaşı 
GÖREV YERİ Sacayağı Mah. Camii 
E-POSTA n.ilter44@gmail.com

PROJE ADI
Gelenekten Geleceğe Bilim ve Teknoloji Festivali

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürütecek Kurum Türkiye Diyanet Vakfı 

İş Birliği Yapılacak Kurum ve 
Kuruluşlar

TDV- Kayseri Valiliği – İl Müftülüğü – Er-
ciyes Üniversitesi – Kayseri İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

Projenin Uygulanacağı Tarihler Başlama 01/01/2023- Bitiş 07/07/2023

Hedef Kitle Üniversite ve Lise Öğrencileri – Bütün 
Toplum

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Milletimizi, özellikle gençlerimizi inançlarıyla teknolojiyi ve çağımızı bağdaştırarak 
hayra sevk etmektir. 
Sosyal medyaya ve popüler kültüre rağmen gençlerimizin dini ve milli değerlerini 
araştırıp öğrenerek gelecek nesillere de aktarmaya çalışmalarını sağlamaktır.

1- Festivalin planlanması ve festival projesinin takviminin hazırlanması, 
 ✓ Projenin yılda bir kez uygulanması düşünülmektedir. Aralık ayından itibaren ilan 

ve reklamlar ile başlayıp ocak ayı ile birlikte başvurular alınmaya başlanacaktır. 
 ✓ Temmuz ayının ilk haftasında ise takımların ve bireysel yarışmacıların Kayseri’de 

bir araya gelmeleri ile uygulamaya geçilir.
2- Festivale katılacak öğrencilerin başvurularının alınması ve katılacakları 
kategorilerini belirlemeleri, gönüllü rehberlik yapacak kimselerin başvurularının 
alınması,
2-1. Festivalin web sayfası üzerinden yapılacaktır.
2-2. Kategoriler: 
2-2. a- Eğitim teknolojileri yarışması 

 ✓ Yarışmacıdan özellikle cami ve Kur’an kurslarında uygulanan eğitim veya 
öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale 
getirecek, konunun doğrudan bağlı olduğu alan ile diğer bilim dalları arasında 
bağlantıyı kurarak konuyu çok yönlü ele almaya imkân tanıyacak ürün veya 
yöntem geliştirmesi beklenmektedir. 

2-2. b- Sosyal projeler yarışması 
 ✓ Yarışmacıdan gençlerin milli ve manevi değerlerimiz noktasında duyarlılığını 

arttırmak için gerekli saha araştırmaları yaparak gerekirse anketler uygulayarak 
elde ettikleri verileri yine gençlerin ve toplumun yararına olabilecek şekilde pro-
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PROJE SONUÇLARI

PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ

jelendirmesi beklenmektedir. 
 ✓ Bununla birlikte dini ve milli değerleri öğrenme konusunda çeşitli sorunlar ve 

problemler yaşayan kimselerle mağdur ve mazlum kimseler için çözüm olarak 
sunulabilecek projeler geliştirmesi beklenmektedir.

2-2. c-“İnsan için değer” teknoloji yarışması
 ✓ Yarışmacıdan milletimizi genel anlamda insanlığı ilgilendiren konularda insa-

nın onurunu korumak, çeşitli sorunlar yaşayan insanlara umut olmak için çok 
yönlü çözüm sunabilecek ürünler veya yöntemler geliştirmesi beklenmektedir. 

2-2. d- Gelenekten geleceğe araştırma ve proje yarışması
 ✓ Yarışmacıdan İslâm bilim tarihinde önemli buluşlar ve icatlar gerçekleştiren 

alimlerimizin çalışmalarını incelemesi, güncel yaşantıya entegre etmesi, ihtiyaç-
lara göre yeniden kurgulaması çeşitli ürünler veya yöntemler geliştirmesi bek-
lenmektedir

3- TDV yönetici temsilcisi ile gönüllü görevliler toplantı yaparak uygulama aşama-
sında karşılaşılabilecek olası sorunları ve çözümlerini belirler.
4- Festival boyunca konferans salonunda her gün ulusal ve uluslararası düzeyde ba-
şarılı kimselerle söyleşiler yapılır.
5- Festivalde Diyanet TV ve ilgili televizyon kanallarından yayın ve haberler nokta-
sında destek talep edilir.
6- Bir hafta boyunca yarışmacılar kendi kategorilerinde tanıtım faaliyetlerini yapar-
ken ziyaretçiler de bu tanıtımlara katılırlar. Çıkışta değerlendirme formlarını doldu-
rurlar.
7- Öğrenciler jüri üyelerine projelerini sunarlar. Dereceye giren projeler belirlenir.
8- Son gün ve sonuç. 

 ✓ Festivalin son günü her kategoride dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim 
edilir.

9- Festivalde görev yapan tüm personele plaket ve katılım belgeleri verilir. Yarışma-
lara katılan bütün öğrencilere de “teşvik ödülleri” ve “teşekkür belgesi” takdim edilir.
10- Festival projesi değerlendirilir. (Gözlem görevlilerinin hazırladığı “Gözlem Ra-
porları” incelenecek ve ziyaretçi ve katılımcılardan alınacak “Değerlendirme Form-
ları” ile gerçekleştirilecek festival projelerinin geçerliliği ve etkinliği saptanacaktır.) 
11- Sonuçlar ve dereceye giren projeler kitapçık halinde basılarak proje ortakları 
olan kurumlar ile birlikte kamuoyuyla paylaşılır. 

1. Gençlerimize akran eğitimi yaklaşımıyla dini ve milli değerlerimizi anlatmış,
2. Gençlerin takım olarak çalışabilmelerine  imkan vermiş ve hayallerini gerçekleşti-
rebilecek “meşru alternatif ” imkanlar oluşturmuş,  
3. Bu projeyle gençlerimizin bilgi ve yeteneklerini sergilerken “yaparak, yaşayarak 
öğrenme modeli” kapsamında özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamış, 
4. Cami ve Kur’an kurslarımızdaki eğitim öğretimin teknoloji ile entegrasyonunu 
sağlamış,
5. Geçlerimizin ilgi ve odaklarını meşru ve müspet olan noktalara çekerek karışma 
ihtimalleri olan suçlardan ve madde kullanımından uzaklaştırmış olunacaktır. 

Türkiye Diyanet Vakfı – Proje Ortağı Kurumlar
Hayırsever Büyüklerimiz – İlgili Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları
Çeşitli masraflar ve Projemizde dereceye giren gençlerimize verilecek ödüller dolayı-
sıyla 350.000,00 TL (±)
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ADI SOYADI Rukiye ERDİNÇ
UNVANI Din Hizmetleri Uzmanı
İLİ/İLÇESİ Kütahya/Merkez
GÖREV YERİ Kütahya İl Müftülüğü
E-POSTA rukiye.erdinc@diyanet.gov.tr

PROJE ADI
Hadislerle Yaşayan Gençlik

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürütecek Kurum Kütahya Müftülüğü

İş Birliği Yapılacak Kurum ve 
Kuruluşlar

Kütahya Valiliği, Dumlupınar Üniversitesi 
Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi.

Projenin Uygulanacağı Tarihler Başlama: 15/11/2022 – Bitiş: 31/12/2023

Hedef Kitle Üniversitesi Öğrencileri, Lise Öğrencileri, 
Toplumun Bütün Kesimleri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Gençlerin Hz. Peygamber ve ashabının mücadelesini yaşayarak, doğru ve sağlam 
kaynaklardan okuyarak, dinleyerek ve uygulayarak öğrenmeleri, 
Gençlerin bu bilgileri bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutarak düşünce 
süzgecinden geçirmesi, hayata aktarması ve bu noktada günümüz dünyasının sorun-
larına çözüm üretebilecek donanıma ulaşmaları amaçlanmıştır.

Projenin Yürütme Metodu:
•   Hz. Peygamber’in en etkili bilgi aktarma metodu tebliğ (anlatım) metodudur. 
Alanında uzman kişiler tarafından gençlerimize eğitim seminerleri verilecektir. Üni-
versiteli gençlerimiz aldıkları eğitimleri vaizler denetiminde halkımıza, çocuklara 
anlatacaklardır. Böylece bilgiyi tam ve doğru şekilde öğrenerek anlatabilecektir. Öğ-
rendiği bilgileri günlük hayatında uygulayarak kalıcı olmasına yardımcı olacaktır.
•  Hz. Peygamber’in hayatı gençlere öğretilirken temsil metodu da kullanılacaktır. 
Bu metotla gençlerin Hz. Peygamber dönemini zihinlerinde tasavvur edebilmeleri 
için bazı kelime ve kavramlarla ilgili materyaller oluşturularak daha iyi anlamalarına 
yardımcı olunacaktır.
•   Gençler, öğrendikleri bilgileri tecrübe etmelerine yardımcı olmak için önce seçil-
miş hadisleri ezberleyeceklerdir. Gençlere on iki hadis verilecek olup her bir hadisi 
yirmi bir gün uygulamaları istenecektir. Tecrübe ettikleri hadisleri günlük hayattaki 
uygulamasında zor ya da kolay kısımlar hakkında bilgi vereceklerdir. Gençlerden alı-
nan bu bilgilerle yorum, fikir ve tavsiyelerle proje tamamlandığında el kitapçığı oluş-
turulacaktır. Böylece hadis ezberlemek isteyen yeni gençlerimize rehber olunacaktır.
Proje kapsamında;
•   Kurumlarla ön görüşmeler yapılır.
•   Uygulama merkezi olacak cami ve Kur’an kursları belirlenir.
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•   Proje kapsamında faaliyetleri yürütecek görevliler belirlenir.
•   Proje kapsamında eğitici seminerleri, toplantı, ziyaret gibi programlar yapılır.
•   İlimiz merkezindeki üniversite öğrencilerine proje tanıtılır.
•    Projemiz kapsamında faaliyette bulunmak üzere gönüllü üniversiteli gençler tespit 
edilir. Gençler yaş, cinsiyet ve eğitimlerine göre gruplandırılır.
•    Gençlerle her perşembe akşamı camilerde eğitimler planlanır.
•    Perşembe akşamları önce vakit namazı cemaatle kılınarak camilerin hayatımızda-
ki önemi konusunda gençlerin farkındalığı artırılır.
•   Üniversiteli gençler, öğrendikleri siyer bilgilerini vaizlerle her ay bir camide vaaz 
olarak aktarır.
•   Eğitimler sırasında gençler, bir yılda on iki hadisi ezberleyip her bir hadisi yirmi 
bir gün uygular. (21/90 kuralı; “21” bir alışkanlıktan vazgeçmek veya bir alışkanlık 
edinmek için beynimiz ihtiyaç duyduğu minimum gün sayısını ifade eder. Diğer sayı 
“90” ise vazgeçilen veya alışkanlık haline getirilen davranış modelinin sürdürülebilir 
olması için gerekli olan gün sayısıdır.)
•   Bir senenin sonunda aldıkları eğitimlerle ilgili bilgi yarışması yapılır.
•   Bu yarışma neticesinde başarılı olan on gence siyer kampı düzenlenir.
•   Kampa katılan gençlerle siyer tarihi ve kronolojik sıralamasına göre atölye çalışma-
ları yapılır, materyal ve kısa videolar oluşturulur.
•  Kampa katılan gençler, uygulanan sünnetler hakkında duygu ve düşüncelerini ifa-
de ederek beyin fırtınası yapar ve hadislerin günlük hayatımızdaki pratiği artırılır.
•  Uygulanan sünnetlerle ilgili duygu ve düşüncelerin yazıldığı, günümüz sorunlarına 
çözüm üretilen el kitapçıkları oluşturulur.
•  Oluşturulan materyaller Kütahya Valiliği işbirliği neticesinde Valiliğin “Gezici Mo-
tivasyon ve Eğitim Tırı”nın bir bölümü “Siyer Tırı”na tahsis edilir ve dönüştürülür.
•  Siyer Tırı ile gidilecek ilçe ve köylerde çocuk ve gençlere Hz. Peygamberin hayatı 
görsel, sözel anlatım ve oyunlarla aktarılır.
•  Gerekli yasal izinler alınır.
•  Proje raporları değerlendirilir ve proje neticelendirilir.

• Proje tamamlandığında gençlerimiz on iki hadisi ezberlemiş ve en önemlisi uygu-
layarak öğrenmiş olacaklardır. Böylece Hz. Peygamberi anlayarak ve anlatarak siyer 
ilmini tam manasıyla öğrenmiş olacaklardır. 
• Üniversiteli gençleri, oluşturduğu materyalleri lise ve ortaokul öğrencilerine anlata-
rak bilgilerini pekiştirmiş, ayrıca öz güvenleri artırmış olacaklardır.
• Gençler, hem kendilerini günümüz gençliğinin buhran ve sıkıntılarından koruya-
cak, hem de gelecek neslin dini ve milli değerlerinin farkında, inançlı, mutlu ve hu-
zurlu bireyler olmasına katkı sunacaktır.

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi – Proje Ortağı Kurumlar
Hayırsever Vatandaşlar
Tahmini  Bütçe Maliyeti: 45.300,00 TL
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ADI SOYADI Şaduman Gülseren AYDIN
UNVANI Vaiz
İLİ/İLÇESİ Aydın
GÖREV YERİ Aydın İl Müftülüğü
E-POSTA sgulseren.aydin@diyanet.gov.tr

PROJE ADI
Ashab-ı Suffe’nin İzinde

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürütecek Kurum Aydın İl Müftülüğü
İş Birliği Yapılacak Kurum ve 
Kuruluşlar

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Projenin Uygulanacağı Tarihler Başlama: 01/10/2022 – Bitiş: 30/06/2022

Hedef Kitle Gençler
PROJE ÖZETİ

PROJENİN AMACI
Projenin amacı; İslam dininin ana kaynaklarını doğru ve sahih bilgi temeline dayana-
rak okumak, anlatmak ve bu kaynakların anlaşılmasını sağlamaktır.

1.Proje okuma alanları belirlenmiştir.
      1.1.Hadis Atölyesi
      1.2. Siyer Atölyesi
      1.3. Etkinlikler: Kitap Tahlilleri, Konferanslar, Şahsiyet Okumaları, Geziler, 
2. Projede faydalanılacak temel kaynaklar belirlenmiştir.
3. Proje 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi;
       I.Ekim-Kasım-Aralık, 
       II.Ocak-Şubat-Mart,
       III.Nisan-Mayıs-Haziran, aylarını kapsamak üzere üç dönemden oluşmaktadır.
4. Proje okuma alanları eğitim-öğretim programları belirlenmiştir:
     HADİS ATÖLYESİ
1. Hafta: İslam Dininin Üç Alanı: İnanç- İbadet- Ahlak
       İslam’ın Temel Kaynakları
       Temel İslam Bilimleri ve Birbirleri ile İlişkileri
2. Hafta: Akıl-Vahiy İlişkisi
      Sünnet-Vahiy İlişkisi
      Hz. Peygamberin Dindeki Yeri 
3.  Hafta: Kur’an ve Hadislerin Anlaşılmasında Yöntemler
      Hadis İlminin Temel Kavramları                      
      Hadislerin Ezberlenmesi-Yazılması
4. Hafta: Hadis İnceleme-Eleme Sistemi (Cerh ve Ta’dil)
      Hadis Yolculukları-Rıhle
      Hadislerin Toplanması ve Sınıflandırılması
5. Hafta: Hadis Kitaplarının Değeri

16

GENEL BİLGİLER

PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI



17

         Hadis Kitaplarının Çeşitleri
         Hangi Hadisi Nerede Bulalım? (Uygulamalı Anlatım)
6. Hafta: Hadis Âlimleri 
          Nasıl Çalıştılar? 
          Zaman Yönetimleri Nasıldı?
    SİYER ATÖLYESİ
1. Hafta: Siyer’i Neden Okuyoruz? 
           Yöntem ve Kaynaklar 
            İnanç-Siyer, Kur’an-Siyer ve Hadis-Siyer İlişkisi
2. Hafta: İslâmiyet Öncesi Arap Yarım Adası
            Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
3. Hafta: Peygamberimizin Mekke Dönemi 1
4. Hafta: Peygamberimizin Mekke Dönemi 2
5. Hafta: Peygamberimizin Kişiliği ve Örnek Ahlakı, Aile Hayatı
6. Hafta: Peygamberimizin Medine Dönemi
7. Hafta: Peygamberimizin İslâm’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
8. Hafta: Tanıtım Faaliyetleri ve İslâm’ın Yayılışı
9. Hafta: İdari ve Ekonomik Faaliyetler
10. Hafta: Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
11. Hafta: Hz. Peygamber’den Davranış Örnekleri
12. Hafta: Hz. Peygamber’in Son Günleri ve Vefatı
   ETKİNLİK 
1. Ekim ayının son haftası:
     Kitap Tahlili, Enbiya Yıldırım, “Kur’an Bize Yeter Söylemi’’
2. Kasım ayının son haftası:
      Cami Halka Geleneği Hadis Okumaları, “Serlevha Hadisler’’
3. Aralık ayının son haftası:
      Kitap Tahlili, Rıfat Oral, “Kur’an’ın Temel Konuları’’
4. Şubat ayının son haftası: 
      Cami Halka Geleneği Hadis Okumaları, “Serlevha Hadisler’’
5. Mart ayının son haftası: 
      Kitap Tahlili, Enbiya Yıldırım, “Hadislere Gerek Yok Söylemi’’
6. Nisan ayının son haftası:
       Konferans, Prof. Dr. Huriye Martı “Birgivi Örnekliğinde Sünnete Bağlılık’’ 
7. Mayıs ayının son haftası: 
       Gezi, “İncir ve Zeytin, Tabiat-Düşünce Gezileri’’
        Şahsiyet Okumaları, ‘‘Birgivi Mehmet Efendi’’
5. Proje kapsamında “İncir ve Zeytin-Tabiat ve Düşünce Gezileri’’ ismiyle düzenlene-
cek gezi programının gerekli izinleri alınacak ve detaylı planı yapılacaktır.
6. “Birgivi Örnekliğinde Sünnete Bağlılık’’ konulu konferansı vermek üzere Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye MARTI ile gerekli görüşmeler yapılacaktır.
7. Proje dönemleri sonunda yarışmalar ve sınavlar yapılacaktır. Yarışmalar sözlü an-
lık soru-cevap usulüne dayanmaktadır. Sınavlar çoktan seçmeli sorular ile yazılı ola-
rak yapılacaktır. Yarışma ve sınavlar sonunda kitap hediyeleri verilecektir.
8. Proje aşamasında ve sonrasında, kazanımları korumak amacıyla ‘‘Hayat Boyu 
Okuma Programı’’ listesi belirlenmiştir;
   Kur’an-ı Kerim ve Meali Okumaları: 
• Kur’an Yolu Meal ve Tefsiri, Komisyon
• Hayat Rehberi Kur’an-ı Kerim Konulu Tefsiri, Komisyon
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Hadis-i Şerif Okumaları: 
• Hadislerle İslam, Komisyon
• Riyazü’s-Salihin ve Tercümesi, Komisyon
• Tecrid-i Sarih ve Tercümesi, Komisyon
    İlmihal Okumaları: 
• Diyanet İslam İlmihali, Lütfi Şentürk-Seyfettin Yazıcı
• Niçin İbadet Ediyorum?, Komisyon
    İnanç Okumaları:
• En Güzel İsimler 99 Esma Sonsuz Mana, Fatma Bayram
• Çağdaş İnanç Problemleri, Temel Yeşilyurt
• Kafama Takılanlar, Cağfer Karadaş
• Niçin İnanıyorum? , Komisyon

Proje sonucunda gençlerin; 
Peygamberimizin siyerini ve hadislerini öğrenirken günümüze doğru bir şekilde ak-
tarıp uygulanabilir çözümler geliştirmesi,
Sünnet’in; inanç, ibadet ve ahlak alanında bizlere sunduğu davranış örneklerini sabit 
ve parçacı yaklaşımdan uzak bir şekilde bütüncül olarak hayata aktarması,
İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak alanındaki birikimini okurken örtük öğrenme 
metodu ile bu alanlardaki öğretileri hayata kendiliğinden aktarması,
Dinin öğreniminde ve hayata aktarılmasında gereken moral ve motivasyonu kazan-
ması beklenmektedir.

Projede kullanılacak insan kaynakları giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
karşılanacaktır.
Ekipman ve malzeme giderleri, seyahat giderleri ve hediye giderleri, Türkiye Diyanet 
Vakfı Aydın Şubesi tarafından karşılanacaktır.

PROJE SONUÇLARI

PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
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ÖRNEK PROJELERİN ÖZETLERİ



20

ADI SOYADI Hasan KOÇ
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Antalya/Muratpaşa
GÖREV YERİ Yüce Camii
E-POSTA hasankoc-799@hotmail.com

PROJE ADI
Afiyet Olsun Glutensiz Ekmek Projesi

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Antalya İl Müftülüğü

İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Antalya Valiliği Proje Etüt Müdürlüğü, Aile 
ve Sosyal Çalışmalar Müdürlüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü , 
Türkiye Diyanet Vakfı Antalya İl Şubesi

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 01/01/2022 – Halen devam ediyor.

Hedef Kitle 
Çölyak, Otizm Sendromu, Ödem, Bağırsak 
Sendromu, Gluten Hassasiyeti Olan Deza-
vantajlı Gruplar 

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Projede Antalya merkez ve ilçelerinde bulunan çölyak hastaları, otizm ve down send-
romlu, gelişimi yavaş olan çocuklar ile doktor tarafından reçete olarak yazılan has-
taların diyet olarak kullandığı glütensiz ekmeği ücretsiz temin etmek ve ulaştırmak, 
hedef kitleye yönelik sosyal destek ve yardım faaliyetleri yürütmek.

Projenin Ana Faaliyetleri: 
 ✓  Glütensiz ekmek üretimi 
 ✓  Laboratuvar analizlerinin yapılması
 ✓  Hedef grup ile iletişim ve koordinasyon
 ✓  Ekmek dağıtım işlemlerinin yapılması
 ✓  Proje koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantıları
 ✓  Proje sonuç raporu yayımlanması
 ✓  Patent başvurusu yapılması

•   Çölyak ve diyete bağlı olan hastalara yönelik glütensiz un ve ekmek temin edildi. 
•   Bu kapsamda 3.000 kg glutensiz ekmeğin dağıtımı ücretiz yapıldı.
•   Labaratuvar tetkikleri yapıldıktan sonra glutensiz ekmeğin hazırlanmasında uyul-
ması gereken kurallara dikkat edilerek pişirme işlemi tamamlandı. Hedef kitlenin 
ekmeklere 7/24 saat erişebilmesi sağlandı.
•  Üretilen ekmeğin hedef kitleden birçok hastaya sağlıklı yaşam konusunda fayda 
sağladığı, bazı hastaların iyileştiği, tedavilerine katkı sağladığı hem hastalar tarafın-
dan ifade edildi, hem de tıbben teyit edildi.
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Hedef kitlenin glütensiz ekmek temin edebilmeleri için gerekli destek verildi. Maddi 
olarak yaşam şartlarını kolaylaştırmak böylece moral ve motivasyonlarının yükseltil-
mesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı.

Gönüllü Bağışçılar, Türkiye Diyanet Vakfı Antalya İl ve İlçe Şubeleri
Yıllık Yaklaşık Maliyet 186.000,00 TL
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•   Hedef kitlenin ulaşımı zor olan glutensiz tatlı ihtiyaçlarını gidermek için ücretsiz 
glutensiz pişmaniye üretimine ve dağıtımına başlandı. Bu kapsamda ayda bir kez he-
def kitlenin istifadesine sunuldu.
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ADI SOYADI Ahmet SONGUR
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Ankara/Sincan
GÖREV YERİ Akşemsettin Mh. Merkez Camii
E-POSTA ahmetsongur555@gmail.com.tr

PROJE ADI
Bölüşürsek Tok Oluruz

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Sincan İlçe Müftülüğü Akşemsettin Mh. 
Merkez Camii

İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Kaymakamlık, Müftülük, Belediye, Esnaf, 
Dershaneler, Stk’lar, Yerel İdareciler

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 01/05/2018 – Halen devam ediyor.

Hedef Kitle 
Öksüz ve Yetimler, Mülteciler, Hükümlü 
ve Tutuklu Yakınları, İhtiyaç Sahibi Aileler, 
İşsiz Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Cami kelimesinin kuşatıcı ve kapsayıcı ruhunu ön plana çıkartarak cami merkezli  
farkındalık çalışmalarıyla çeşitli sosyal sorunların çözümlenmesine katkı sağlamak.

Gerçekleştirilen proje kapsamında;
•   Ramazan ayı başta olmak üzere hayırseverlerin zekat ve fitrelerinin ihtiyaç sahibi 
ailelerin büyüklüğüne göre dağıtımının yapılması sağlandı.
•   Ailelere düzenli olarak ayda iki defa gıda desteği sürdürüldü.
•   Faturalarını ödemekte zorlanan ailelerin faturaları ödendi.
•   Eşi cezaevinde olan aileler düzenli olarak ziyaret edildi, ihtiyaçları giderildi.
•   Derslerinde başarılı olan ve özel eğitim imkanı bulamayan öğrencilere materyal 
desteği sağlandı.
•   Üniversite eğitimi gören öğrencilere burs verildi.
•  Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlar için alışveriş yapıldı. İlaç alamayan ailelere 
eczaneler ile işbirliği yapılarak ilaç temin edildi.
•   Mültecilere mesken ve iş imkanı sağlandı.
•  Hastanelerde kan bekleyen hastalara uygun gruplarda kan tedarik edildi. İş arayan 
gençlere ise meslek odaları ile görüşülerek iş bulundu.
•   Mahalle ve çevre muhtarlar ile birlikte hizmetlere ilişkin değerlendirme toplantıla-
rı yapıldı. Esnaf ve ticarethanelere düzenli olarak ziyaretler yapıldı.
•   Kurban ve Ramazan Bayramlarında ihtiyaç sahibi çocukların ayakkabı, kıyafet ve 
bayram harçlığı temin edildi.
•   Resmi kurumlarla işbirliği içinde öğrencilerin çeşitli kurumlarda staja kabul edil-
meleri sağlandı.
•   Ev eşyası ihtiyacı bulunan mülteci vatandaşlara eşya temin edildi.
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Mahallede birlik ve beraberliğin perçinlendiği, huzurlu bir toplumun inşa edilmesine 
katkıda bulunulduğu görülmüştür. Caminin toplum nezdindeki saygınlığının artma-
sına vesile olunmuş ve sosyal meselelerin çözümünde ve birlik-beraberliğin tesisinde 
cami önemli fonksiyonlar icra etmiştir.

Hayırseverler, Esnaflar, İş İnsanları.
50.000,00 TL
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•   Gelir düzeyi düşük öğrencilerin aylık olarak saç tıraşları yaptırıldı.
•   Mahalledeki okullar ziyaret edilerek öğretmen ve öğrenciler camiye davet edildi.
•   Mahallede ikamet eden vatandaşların toplantılarına katılım sağlandı. 
•   Akşam ve yatsı namazları arası okul derslerinin etüt çalışması yapıldı. Öğrenciler 
ile il ve ilçede bulunan kütüphaneler ziyaret edildi.
•   Kandil gecelerinde cemaatle tespih namazı ve bir günlük kaza namazı kılındı.
•  Bakara Suresi 285-286. ayetler ile Haşr Suresi 22-24. ayetler başta olmak üzere oku-
nan aşr-ı şeriflerin mealinin cemaate açıklaması yapıldı.
•   Cemaate iştirak eden çocuklara ikramlar yapıldı. Makam üzere müezzinlik dersleri 
verildi.
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ADI SOYADI Hamza TOPRAKOĞLU
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Van/İpekyolu
GÖREV YERİ Kaval Mescidi
E-POSTA hamzatoprakoglu@gmail.com

PROJE ADI
Cami ve Kur’an Kurslarında Aile Eğitimi

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum İpekyolu İlçe Müftülüğü Kaval Mescidi

İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Türkiye Diyanet Vakfı Van Valiliği, Van İl 
Müftülüğü, İpekyolu Kaymakamlığı, İpekyolu 
İlçe Müftülüğü,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli Eğitim Müdür-
lüğü.

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 13/08/2021 – Bitiş: 19/08/2022

Hedef Kitle 1. Grup: 20-29 Yaş Arası Gençler
2. Grup: 30 Yaş Üstü Yetişkinler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Yaş, cinsiyet, dil, din, mezhep ve etnik fark gözetmeksizin; ailenin kurulması, korun-
ması ve sürdürülmesi amacıyla genç, yetişkin ve ileri yaş gruplarına cami ve Kur’an 
kurslarında aile eğitim seminerleri vermek.

Gerçekleştirilen proje kapsamında;
• Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat-Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri, Van 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Van Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü, Van İl Müftülüğü, İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu İlçe Müf-
tülüğü’nün himâye ve destekleriyle 13/08/2021’de başlayan proje, 19/08/2022 tarihine 
kadar devam ettirildi.
• Materyal, teknik-teknolojik araç-gereçler, uygulama yer ve takvimi hazırlandı.
• Evlilik arefesinde olan, yeni evlenen ve evli olup aile içi iletişim problemi yaşayan 
çiftlere ve ailelere yönelik “Sürdürülebilir Evlilik”, “Mutlu Ailede Altın Kurallar”, “Din 
Görevlisi Hakem Aracılığı ile Uzlaşma”, “Boşanmadan Önce Önyargısız Uzlaşma”, 
“Dinî- Değerler Eğitimi-Örfî Değerler Eğitimi” ve benzeri eğitim konularıyla ücret-
siz dini danışmanlık, aile danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık (doğru tecrübeye 
dayalı evlilik danışmanlığı) yapıldı.
• Toplumda itibar edilen ve güvenilen; ilgili fakülte/bölüm eğitimlerini alan ve ara-
bulucu hakem olarak çözdüğü problemlerle tanınmış etkin din görevlileri ve bilim 
uzmanları marifetiyle ayda iki kez uygulanan aile eğitim seminerleri verildi.
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Aile eğitim seminerleri neticesinde Van bölgesi (İpekyolu, Tuşba, Edremit, Gürpınar) 
özelinde ve Norveç Oslo, Stavanger ve Frederikstad’da boşanma sayılarının azaldığı, 
katılımcılar tarafından ifade edildi. Aile dinamikleri korundu, dine ve din görevlile-
rine olan güven ve teveccüh ileri seviyelere taşındı.
Aile içi şiddet ve geçimsizlik azalırken, sabır ve sadakat pekiştiricileri geliştirildi.
Sayılı da olsa, boşanma kararından vazgeçmeler görülerek ailelerin onuru korundu.
İki haftada bir 200 kişilik katılımlarla uygulanan aile eğitim seminerlerinde, yıl ba-
zında 10.000 kişiye; 5.000 evli çift ve ailelerine ulaşıldı ve ücretsiz eğitimler verildi.

Hayırseverler, Cami Cemaati
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• Aile eğitim seminerlerinin yarısı genel-büyük katılımlarla cami, cami lokali ve 
Kur’an kurslarında, yarısı da ev ziyaretlerinde ve büyük salonlarda icra edildi.
• Seminerlerde muhtelif hediyeler verildi, imkânlar dâhilinde ikramlar yapıldı.
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ADI SOYADI Serdar ZENGİN
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Diyarbakır/Ergani
GÖREV YERİ Hacı Hasan Ergün Camii
E-POSTA zenginserdar034@gmail.com

PROJE ADI
Camide Eğitim Seferberliği

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Diyarbakır Ergani İlçe Müftülüğü, Hacı Hasan Ergün 
Camii

İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Ergani Kaymakamlığı, Ergani Belediyesi, Ergani 
Gençlik Spor Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 01/10/2021- Bitiş: 30/09/2022

Hedef Kitle Çocuklar, Gençler, Yetişkinler, Genel

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
İnsanlara sahih dini bilgiyi aktarmak, dini konularda onları doğruya yönlendirmek.

Çocuklara Yönelik Faaliyetler:
• Yaz Kur’an kursuna katılımı artırmak için afiş hazırlanıp gerekli yerlere asıldı. Ani-
masyon ekibi çağrılarak öğrenci ve veli katılımı ile coşkulu kutlama yapıldı.
• İki yüz adet Diyanet amblemli özel tişört bastırılarak çocuklara hediye edildi.
• “Çocuklar ile Camide Bir Gün” projesi gerçekleştirilerek bir günde üç öğün yemek 
verildi.
• İlçede kültürel ve tarihsel yerlere iki gezi gerçekleştirildi. Hilar Mağaraları, Sezai 
Karakoç Müzesi gezildi ve piknik yapıldı.
• Gençlik merkezi ile iş birliği halinde futbol, voleybol, okçuluk gibi sportif ve kültü-
rel faaliyetler yapıldı.
• İki yüz öğrenciye “İlk teneffüs kahvaltınız bizden.” sloganıyla kahvaltı verildi.
• İyilik timleri kurularak “Size nasıl yardımcı olabilirim?” sloganıyla sahaya inildi. 
Komşuların hali hatrı ve ihtiyaçları soruldu yardımlaşma ruhu çocuklara kazandı-
rıldı.
• Trafik kurallarına uygun hareket edilmesi için trafik polis ekibi davet edilerek ko-
nuyla ilgili sunum yaptırıldı ve çocuklara “dedektif kart” hediye edildi.
• Sağlık ekipleri tarafından sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele eğitimi verildi.
• Çocuklara temizlik kurallarını öğretmek, çevreye olan duyarlılığı arttırmak için 
cami çevresi ve sokaklardan çöp toplandı.
• Geleneksel oyunları unutturmamak; çocukları telefon ve internetten bir nebze uzak-
laştırmak için çuval yarışı, yumurta taşıma, birdirbir, ebe vb. milli oyunlar oynandı.
• Yetim öğrencilere sponsor desteği ile nakdi yardımlar yapıldı.
• Derslerde verimi arttırmak için hac konusu “mini hac” başlığıyla uygulamalı tiyatro 
şeklinde anlatıldı.
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Gençlere Yönelik Faaliyetler:
• Değerler eğitimi kapsamında okullara gidilerek gençler camiye davet edildi.
• Madde bağımlısı gençlere manevi destek sağlanarak camiye alıştırıldı.
• Gençlerin itikadi ve ahlaki konulardaki sapkın söylem ve akımlarla ilgili sorularına 
cevap verildi.
• Pandemi döneminde on beş gençle çevrim içi Kur’an-ı Kerim dersleri yapıldı. 
Yetişkinlere  Yönelik Faaliyetler:
• Geleneksel hale getirilen aşure etkinliği ile her sene bin kişiye aşure ikram verildi.
• Her gün öğlen namazından önce ilmihal, ikindi namazından önce hadis, ikindiden 
sonra Arapça ve fıkıh dersleri, akşam yatsı arası Kur’an-ı Kerim dersleri yapıldı.
• Perşembe akşamları aile sohbetleri yapıldı.
• Rutin olarak hastalar ve yaşlılar ziyaret edildi, her daim yardımcı olma gayreti için-
de olunduğu mesajı verildi. 
Genel Faaliyetler:
• İhtiyaç sahibi elli aileye kurban eti ve gıda yardımı yapıldı. 
• Kan davalı olan iki aile barıştırıldı. Boşanma eşiğindeki ailelerle görüşmeler yapıla-
rak on beş ailenin boşanma kararından vazgeçtikleri tespit edildi. 
• Esnaf ziyaret edilerek Diyanet İşleri Başkanlığının zekât ve fitre programı tanıtıldı.  
Ayrıca esnafın desteğiyle ramazan ayında fakir ailelere gıda ve market kartları dağı-
tıldı.
• Camiye gelen yabancı ziyaretçilere dinimiz anlatıldı, cami gezdirilerek bilgiler ve-
rildi.
• Yaralı olan sokak köpeği için veteriner çağrıldı ve tedavi ettirildi.

Çocukların camiye olan bakış açıları pozitif yönde değiştirilerek müslüman birey 
olma olgusu öğretildi.
Caminin sıradan ibadet etme yeri olmadığı, aynı zamanda birçok meselenin çözüm 
yeri olduğu gençlere anlatıldı.
Yetişkinlerde cami kültürünün yeniden canlanmasıyla vaktin büyük bölümünü cami-
de geçirme alışkanlığı gelişti. Ailevi ve ilmi meselelerin çözümünde caminin önemli 
bir  merkez olduğu hatırlandı.

Din Görevlisi, Hayırseverler
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ADI SOYADI Beşir KÜÇÜK
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Samsun/Bafra
GÖREV YERİ Çinili Cami
E-POSTA besir.kucuk.5252@gmail.com

PROJE ADI
Caminin Gölgesi Asım’ın Nesli

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Samsun Bafra İlçe Müftülüğü Çinili Cami
İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 07/01/2022- bitiş: 28/08/2022

Hedef Kitle Gençler, Ortaokul ve Lise Öğrencileri, 
Romen Vatandaşlar

PROJE ÖZETİ

PROJENİN AMACI
Kur’an ve sünnetten beslenen sağlam referanslar ve değişmez sabitelerle  gençlere  
dini  değerleri  kazandırmak, böylece unutulan kadim değerlere sahip çıkmak ve 
Asım b. Sabit’in  izinden  yürümek.

Gerçekleştirilen proje kapsamında;
•  Yakın çevrede bulunan din görevlileri ve mahalle sakinlerine proje hakkında du-
yurular yapıldı. Proje tanıtımı, sosyal medya ve yapılan bireysel görüşmelerle yapıldı.
•  Cami bünyesinde bulunan gençlik merkezi, yapılması düşünülen faaliyetler için 
hazır hale getirildi.
•   Minber ve kürsüden yapılan vaaz, hutbe ve sohbetler ile faaliyetler cami cemaatine 
duyuruldu.
•  Psikolojik danışmandan günümüz gençliğinin özellikleri, beklentileri ve düşünce 
dünyalarına ilişkin bilgi ve destek alındı.
•  Gençlik merkezinde haftalık olarak dini ilimlerin öğretildiği atölye çalışmaları ya-
pıldı.
•  Çalışan gençlere yönelik cuma günleri sabah namazı buluşmaları icra edildi. Na-
mazdan sonra tesbihat ve sohbet yapıldı. Cemaate çorba ikramında bulunuldu.
•  İlçe Spor Müdürlüğü aracılığıyla gerekli izinler alınarak halı saha maçları ve diğer 
sportif faaliyetler yapıldı.
•  Sportif faaliyetler kapsamında cami futbol takımı kuruldu. Camiler arası yapılan 
turnuvada kupa alındı.
•  Cuma geceleri gençlerle “Yasin-i Şerif Buluşmaları” düzenlendi.
•  Gençlere özel davetiye hazırlanarak ramazan ayında “genç iftar” temasıyla 250 genç 
öğrenciye yönelik iftar programı düzenlendi. 
• Camiye yakın ortaokul ve liselerde öğrenciler ile geçerken dergisi kritiği yapıldı. 
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Gençlere ulaşılarak sokak ve eğlence mekânlarının kötülüklerinden korunmalarına 
ve güvenli bir ortamda dini, manevi, sosyal ve kültürel gelişimlerinin oluşmasına 
imkân sağlandı. Gençlerin kadim değerler ile kültüre bağlı yetişmelerine ve ashab-ı 
kiramı rol model olarak benimsemelerine vesile olundu. 

Türk Diyanet Vakfı Bafra Şubesi, Hayırsever Vatandaşlar, Cami Derneği  3.500,00 TL
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Okul idarecileri ve öğretmenlere dergi hediye edildi.
• Roman vatandaşlar ile 6 aylık temel Kur’an-ı Kerim öğretim programı yapıldı.
• 22 roman vatandaş ile Kur’an eğitimi gerçekleştirildi. Dini konularda yardımcı 
olundu, bilgilendirmeler yapıldı. İlahi korosu oluşturuldu ve müftülük toplantı salo-
nunda koronun eserlerini seslendirmesi sağlandı.
• Aşere-i mübeşşere ve İslam’ın ilk kahramanları genç sahabileri, gençlere tanıtmak 
amacıyla cami alt katında yer alan gençlik merkezi panolarında afiş çalışmaları ya-
pıldı.
• Mahallede yaşayan gençlerle cumartesi günleri yatsı namazı sonrası Diyanet genç 
sohbetleri yapıldı. Gençlere ayda bir çiğ köfte ikramında bulunuldu.
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ADI SOYADI Ahmet Fürgan ULUCAN
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Afyonkarahisar/Sultandağı
GÖREV YERİ Sahipata Camii
E-POSTA furkan_3242_ulucan@hotmail.com

PROJE ADI
Camiye Koşuyorum Namaza Alışıyorum

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Sultandağı İlçe Müftülüğü Sahipata Camii
İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Sultandağı İlçe Müftülüğü, Sultandağı İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 27.11.2021 – Bitiş: 21.01.2022

Hedef Kitle Ortaokul Öğrencileri, Kasaba Halkı

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Gençlerimizi cami merkezli bir hayata alıştırmak; dini, sosyal ve kültürel alandaki 
gelişmelerine destek olmak; hayatlarının geri kalanında ibadetlerini kendi başına ye-
rine getirebilen, helal–haram bilincine ve adab-ı muaşeret kurallarına vâkıf olan bir 
nesil yetiştirmek.

Gerçekleştirilen proje kapsamında;
• Proje metin haline getirilip hazırlanarak ilgili makamlara onaylatıldı ve gerekli ya-
sal izin alındı.
• Proje okul müdürü ve ilgili öğretmenler ile istişare edilerek Yeşilçiftlik Kasabası Or-
taokul öğrencilerine yönelik planlandı ve el birliği ile öğrencilerin camiye gelmeleri 
sağlandı. 
• Afiş çalışması yapılarak hedef kitleye proje tanıtımı yapıldı.
• Projeye katılmak isteyen öğrencilerin velilerine yönelik veli izin belgesi hazırlandı 
ve velilerden bu izinler alındı.
• Öğrencilerden hafta içi öğle namazı hariç 4 vakit, hafta sonu ise 5 vakit camiye 
gelmeleri istendi.
• Okuldan sonra camiye gelen öğrencilere ders çalışacakları ortam oluşturuldu ve 
öğrencilerin ödevlerini yapmalarına yardımcı olundu.
• Her gün akşam ile yatsı arası gelen öğrencilerle cami içerisinde sportif faaliyetler 
yapıldı.
• Haftalık olarak cami merkezli halı saha maçları, bisiklet turları vb. faaliyetler yapı-
larak öğrencilerin camiyle olan bağları güçlendirildi.
• Camiye gelen çocuklara uygulamalı olarak imamlık ve müezzinlik yaptırılarak ço-
cukların camide bir görev üstlenmeleri sağlandı.
• Camide imamlık ve müezzinlik yapan çocuklar ödüllendirilerek çocukların camiye 
teşvik edilmeleri sağlandı.
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• Her hafta cuma akşamı belirlenen bir konu üzerinde sohbet edildi ve ikramlarda 
bulunuldu. 
• Hafta boyunca namaz vakitlerinden 15 dk. önce soru-cevap, bulmaca, interaktif 
etkinlik gibi çeşitli etkinlikler yapılarak çocukların söz edilen konuyu öğrenmeleri 
sağlandı.
• Haftalık olarak işlenen konular;
1. Hafta: “Bizler kime, neden ibadet ediyoruz?”
2. Hafta: “Namazı neden kılıyoruz, namaz vakitleri ve namaz nasıl kılınır?”
3. Hafta: “Helal-haram bilinci”
4. Hafta: “Adab-ı muaşeret kuralları” 
5. Hafta: “İnternet ve sosyal medya bilinci”
6. Hafta: “32 farz”
7. Hafta: “Film ve dizi seçerken nelere dikkat edilir?” 
8. Hafta: “Caminin ve ibadetlerin önemi ve sürekliliği” konuları anlatıldı ve proje 
sonuna kadar takibi yapılarak öğrencilerin uygulamaları sağlandı.
• Namaz vakitlerine gelen çocuklara, vakitlerin zorluklarına göre puanlama yapılarak 
çocukların camiye gelme konusunda yarışmaları sağlanmış oldu.
• Namaz vakitlerine yakınını getiren çocuklara +2 puan verilerek çocuk ile ailesinin 
birlikte ibadet etmeleri sağlandı ve camiye gelmeyen ailelere ulaşılmış oldu.
• Puanlar cami imamı tarafından projeye özel hazırlanan namaz takip çizelgesine 
işlendi.
• Projeye dâhil olan bütün öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığının tek ciltlik İslam 
İlmihali hediye edildi.
• Perşembe akşamı “Ailecek Camide Buluşuyoruz” adı altında ödül töreni düzenlendi 
ve çocukların aileleri davet edildi.
• Çocuklara hâtıra kalacak ödüller verildi.

Cami Merkezli Gençlik Projesi sonucunda; 14-30 yaş aralığındaki 40’a yakın genç 
irşat faaliyetine katılım sağladı. 8-17 yaş aralığında 100 kız, 100 erkek olmak üzere en 
az 200 çocuk bir yıl boyunca değerler eğitimi faaliyetlerine ve eğitimlerine yardımcı 
olacak derslere katıldı. 9-20 yaş aralığındaki gençlerin kültürel etkinliklere katılımı 
sağlanarak, bedensel ve fiziksel gelişimlerini olumlu yönde geliştiren sportif faaliyet-
ler gerçekleştirildi. Gençlerin camiye olan sempatileri artırılarak camiye olan bakış-
larında olumlu izlenimler görüldü, caminin gençler için maddi-manevi bir merkez 
konumuna geldiği tespit edildi.

TDV, Hayırsever Vatandaşlar, Cami Cemaati
90.000 TL
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ADI SOYADI Muharrem SATI
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Kars/Merkez
GÖREV YERİ Yenişehir Camii
E-POSTA muharremsatikars@hotmail.com

PROJE ADI
Çocuklar Camide Yarınlar Güvende 

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Kars İl Müftülüğü Yenişehir Camii

İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Yenişehir Camii, Kars İl Müftülüğü, Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 24/01/2022- Halen devam ediyor.

Hedef Kitle 7-15 Yaş Arası Çocuklar ve Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Camideki yaz ve kış kurslarına katılım sağlayan çocuk ve genç öğrenci sayısını ar-
tırmak, millî ve manevi değerlerine bağlı nitelikli insan yetişmesine katkı sağlamak.

Gerçekleştirilen proje kapsamında;
• Yarıyıl tatilinde uygulanması planlanan “Haydi Çocuklar Camiye! Namazını Kıl 
Puanını Topla Ödülünü Kap” projesi camide vaazlarda tanıtıldı, el broşürleri ve afiş-
ler bastırılarak uygun yerlere asılıp dağıtıldı.
• Bu kapsamda tatil boyunca camiye devam eden çocuklara çeşitli ödüller verildi.
• Kurban bayramı öncesi gönüllü öğrencilerle mahalledeki ihtiyaç sahibi aileler tespit 
edildi, bayram günleri içerisinde  tespit edilen ailelere kurban eti dağıtımı yapıldı.
• Ramazan ayı öncesi “Haydi Çocuklar Teravih’e” adlı proje kapsamında “Namazını 
Kıl Puanını Topla Bayram Hediyeni Kap” sloganıyla proje tanıtımı yapıldı.  
• Ramazan ayı içerisinde yetmişi aşkın çocuk ve genç ile teravih namazı kılındı. Kadir 
gecesi çocuklara ve gençlere  hediyeler takdim edildi.
• Yaz dönemi boyunca öğrencilere yönelik; masa tenisi, yüzme, halı saha, piknik, gezi 
vs. faaliyetler düzenlendi.
• İl müftülüğünün desteğiyle mahalledeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için mont ve bot 
yardımında bulunuldu, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.
• Yıl boyunca servis ihtiyacı olan öğrenciler için servis ücretleri cami derneği ve du-
yarlı vatandaşlar tarafından karşılandı.
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Çocuklardaki ahlaki değişimin ailelerine, mahalleye ve okul çevrelerine yansıdığı 
tespit edildi. Çocukların zamanlarının belli bir kısmını camide geçirdiği kötü alış-
kanlıklardan uzak durduğu, bilinçli ve ahlaklı bir gençlik yetiştiği tespit edildi.

Cami Derneği, Hayırsever Vatandaşlar
70.000,00 TL 
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ADI SOYADI Serdar ZENGİN
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Diyarbakır/Ergani
GÖREV YERİ Hacı Hasan Ergün Camii
E-POSTA zenginserdar034@gmail.com

PROJE ADI
Çocuklarla Camide Bir Gün

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Ergani İlçe Müftülüğü, Hacı Hasan Ergün 
Camii

İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Ergani Kaymakamlığı, Ergani Belediyesi

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 31/07/2022- Bitiş: 31/07/2022

Hedef Kitle Çocuklar

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Çocuklara milli ve manevi değerleri öğretmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve 
dini bilgileri aktarmak.

Gerçekleştirilen proje kapsamında;
• Çocuklar için sabah saat 10.00’da mahalli imkanlarla kahvaltı ikram edildi. Paylaş-
ma ve şükretmeye vurgu yapıldı. 
• Öğle namazı vaktine kadar dini bilgiler ve kısa sureler dersi yapıldı.
• Diyanet TV’den ilahiler dinletildi. Sinevizyon gösterimi ile kısa çizgi film izletildi.
• Öğle namazı öncesinde din görevlilerin gözetiminde topluca abdest alındı. Namaz 
için camiye geçildi ve cemaatle öğle namazı kılındı.
• Öğle namazı sonrası belediyenin tahsis ettiği otobüsler aracılığıyla müsait olan ve-
liler ile birlikte ilçedeki kültürler ve tarihi yerlere gezi düzenlendi.
• Topluca öğle yemeği ikram edildi. “Hz. Peygamber ve Çocuk Sevgisi” konusunda 
kırk beş dakikalık bir ders yapıldı.
• İkindi namazını kılmak üzere camiye dönüldü. İkindi namazı cemaatle kılındı.
• Namazdan sonra cami bahçesinde spor etkinlikleri ile bilgi, şiir vb. yarışmalar ya-
pıldı. Etkinliğe cami cemaati ve aileler de katıldı.
• Akşam namazı öncesi cami bahçesinde çocukların birbiriyle oynamasına, kaynaş-
masına vesile olacak zaman verildi.
• Akşam namazı cemaatle kılındı. Akşam namazından sonra çocuklara yemek ikram 
edildi. Yemekten sonra yemek duası öğretildi.
• Yatsı namazı öncesinde milli ve dini değerler uğruna can veren başta şehitlerimiz 
olmak üzere tüm geçmişlerimiz için Yasin-i Şerif okundu.
• Program yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra dua ile son buldu. 
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Yapılan programların çocukların camiye olan bakışını olumlu yönde etkilediği görül-
dü. Caminin hem eğitim yeri, hem de eğlenilebilecek bir yer olduğu anlaşıldı.

Ergani Belediyesi, Hayırseverler

PROJE SONUÇLARI

PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ

PROJE GÖRSELLERİ
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ADI SOYADI Cihan YABACI
UNVANI 4/B İmam-Hatip
İLİ/İLÇESİ Samsun/Tekkeköy
GÖREV YERİ Toki Camii
E-POSTA ybcchn@gmail.com

PROJE ADI
Gençlerle Cami Merkezli Dini, İlmi ve Sosyal Faaliyetler 

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum   Tekkeköy Müftülüğü Toki Camii

İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 15/07/2021 –  Halen devam ediyor.

Hedef Kitle Ortaokul ve İlkokul Öğrencileri

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Mahallede dini, ilmi ve sosyal faaliyetlerde camiyi merkez kabul edip, gençlerimizin 
cami gölgesinde bir hayat sürmesini sağlamak.
Gönlü camiye bağlı, temel İslami bilgiler ile donanmış ve sosyal hayata İslami pence-
reden bakan gençlerin çoğalmasını sağlamak.

Gerçekleştirilen proje kapsamında;
• Gönüllü gençlerden oluşturulan “Toki Camii Gençlik Grubu” ile dini dersler, cami-
de okul derslerine yönelik etüt programı, spor faaliyetleri, esnaf ve kurum ziyaretleri 
vb. faaliyetler için hafta sonları belirlemiş olduğumuz saatler arasında bir araya ge-
lindi.
• Mahalledeki tüm evler gezilerek faaliyetler anlatıldı ve çocukların camiye gönderil-
mesini teşvik eden duyuru kartları dağıtıldı. Camiden anonslar yapılarak gençlerin 
ve ailelerin bu projeden haberdar olmaları sağlandı. Parklarda ve sokaklardaki genç-
lerle bire bir iletişim kurularak projeden haberdar olmaları sağlandı.
• Ailelerden gelen talep doğrultusunda gençlerin isim listesi oluşturularak hafta son-
ları derslere ve faaliyetlere başlandı.
• Gençlere ikramlarda bulunabilmek için hayırseverler projeden haberdar edildi. Bu 
konuda sosyal medyadan duyurular yapıldı.
• Her hafta sonu gençlerle camide belirlenen saatlerde bir araya gelinerek dini, kültü-
rel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirildi.
• Ailelere ve çocuklara bir sonraki hafta yapılacak faaliyet mesaj yoluyla duyuruldu.
• Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler dersleri yapıldı. Gençlerin müezzinlik dersleri dinle-
nerek namaz vakitlerinde müezzinlik yapmaları sağlandı.
• Hafta sonları ‘’Camide Etüt Programı’’ yapıldı. Gençlerin, camiye çantalarıyla gele-
rek okul derslerini camide çalışmalarına imkan sağlandı. Öğrencilere okul ödevleri-
ne yardımcı olmak amacıyla din görevlisi kontrolünde destek verildi.

GENEL BİLGİLER
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• Gençler ile esnaf, kurum vb. yerler ziyaret edildi. Esnaf ile gençlerin bir araya gel-
meleri sağlandı. Ziyaret edilen her esnaftan gençlere tecrübe aktarımı sağlandı.
• İlçe Müftülüğü ziyaret edilerek gençlere tanıtıldı.
• Kütüphane ziyaretleri yapılarak kitap okumak teşvik edildi. Gençlerde kütüphane 
alışkanlığı oluşturulmaya çalışıldı.
• Teknofest, kitap fuarı, gazi dernekleri vb. yerler ziyaret edilerek gençlerde özellikli 
alanlarda farkındalık oluşturulması sağlandı.
• Gençlere özel formalar yapılıp ilçe müftüsü ile birlikte hediye olarak dağıtıldı.
• Gençlerle “Toki Camii Futbol Ligi” adı altında turnuva düzenlendi. Cami merkezli 
sportif faaliyetler kapsamında basketbol, bisiklet yarışı, klasik oyunlar oynandı.
• Mahallede ailesinden vefat edenlere taziye ziyaretleri gerçekleştirildi. Gençlerin ce-
naze sahibinin evine giderek taziyelerini iletmelerine vesile olundu. Kur’an okunup 
dua edilerek ailenin acısı paylaşıldı.
• “Gencim Namaz Vaktinde Kur’an Okuma Sırası Benim” başlıklı bir faaliyet planlan-
dı. Bu kapsamda her bir gence bir namaz vakti planlanarak öncesinde camiye gelip 
derslerini vermesi sağlandı.
• Bir hafta boyunca “Camiye Namaza Gel, Puanları Topla, Hediyeni Al” konulu faa-
liyet gerçekleştirildi. Gençler arasında namaz yarışı oldu. Birincilerin isimleri cami 
duvarında bir hafta boyunca asılı kaldı. Faaliyet detayları sosyal medya hesapların-
dan paylaşıldı.
• Cami gençleri ile sabah namazı buluşmaları gerçekleştirildi.
• “Cami Merkezim Kitap Okuyan Gencim” başlıklı etkinlik düzenlendi. Kitap okuyan 
gençlerle camide münazara ve hazırlıksız konuşmalar yapılarak okuduklarını aktara-
bilmeleri sağlandı.
• “Tiyatro araçtır bize şuurlu olmak gerekir.” düşüncesiyle gençler ile konulu tiyatro 
çalışmaları yapıldı.

Proje kapsamında icra edilen faaliyetler vesilesiyle cami cemaati arasında genç ce-
maatin sayısının arttığı görüldü. Gençlerin severek camiye geldikleri görüldü. İslami 
bilgiler ve İslam ahlakı konusunda genç gönüller istenilen seviyeye geldi. Gençlerin 
müezzinlik, kitap okuma, kendini ifade etme konusunda güzel bir gelişim sağladığı 
müşahede edildi. Sportif faaliyetlerin cami merkezli yapılması sağlandı. Gençlerin, 
geri dönüşümü olan güzel projelerin içinde olması sağlandı. Esnaf, kurum, kütüpha-
ne, dernek, kütüphane vb. ziyaretler vesilesi ile gençlerde sosyal duyarlılık konusun-
da farkındalık oluştuğu tespit edildi. Mahalle gençliği, aileler, esnaf vb. paydaşlar ile 
cami merkezli bir yaşamın güzel sonuçlara vesile olduğu görüldü.

Cami Cemaati, Esnaf, Mahalle Halkı

PROJE SONUÇLARI

PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
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ADI SOYADI Mustafa ERTAN 
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Muğla/Fethiye
GÖREV YERİ Saruhan Camii
E-POSTA mertan07@hotmail.com

PROJE ADI
Haydi Çocuklar Bu Yaz Birlikte Camideyiz

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Fethiye İlçe Müftülüğü Saruhan Camii
İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 27/06/2022 – Bitiş: 26/08/2022

Hedef Kitle Çocuklar 

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Milli ve manevi değerlere sahip çıkan; dinini, camisini ve din görevlisini seven bir 
nesil yetiştirmek.

Gerçekleştirilen proje kapsamında;
• Kur’an-ı Kerim tecvit kurallarına uygun bir şekilde dua ve sureler ise anlamlarıyla 
birlikte talim üzere öğretildi.
• Adab-ı muaşeret dersleri verildi. Ailelerle görüşülerek camide verilen derslerin uy-
gulaması takip edildi.
• Aile ve esnaf ziyaretleri yapıldı. Şehit ailesi ve şehit kabri ziyaret edildi.
• Futbol, voleybol, piknik vb. sosyal ve kültürel etkinlikler yapıldı.
• Kursda verimi arttırmak için hayırseverler tarafından gönderilen hediyeler dağıtıl-
dı.
• Çocuklar arasında yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalarda dereceye giren öğrenci-
lerimiz ödüllendirildi.
• Diyanet İşleri Başkanlığı projesi olan ”Çocuklarla Camide Bir gün” programı ger-
çekleştirildi. Programa otuz öğrenci katıldı.
• Her gün bir vakit belirlenip cemaat ile birlikte namaz kılındı. Namaz bilinci oluş-
turma hedeflendi.
•Sorumluluk bilinci oluşması hedeflenerek  öğrenciler arasından; baş belletmen,  bel-
letmen ve belletmen yardımcısı seçildi. Belletmen seçimi yaparken Kur’an-ı Kerim’i 
tecvidli okuma, dini bilgiler ve davranışlar ölçü alındı.
• Öğrencilere hayırseverler tarafından iki ayda  toplam 6.000,00 TL değerinde hediye 
dağıtıldı.
• İki aylık faaliyetlerin kapanış programı gerçekleştirildi.

48
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Çocuklara İslam dininin itikad, ibadet ve ahlak kurallarının, sosyal hayatın içinde  
nasıl yaşanabileceği uygulamalı bir şekilde öğretildi.

Hayırseverler
20.000,00 TL
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ADI SOYADI İbrahim Halil ASLANHAN
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Kilis/Merkez
GÖREV YERİ Çekmeceli Camii
E-POSTA halilaslanhan99@gmail.com

PROJE ADI
Minberden Uzanan Eller

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Kilis İl Müftülüğü 
İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama:  01/06/2018 – Halen devam ediyor.

Hedef Kitle İhtiyaç Sahibi Mahalle Halkı

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Yalnızca caminin görevlisi olarak kalmamak, camiye gelsin ya da gelmesin tüm ma-
hallelinin din gönüllüsü olmak, herkesi kucaklamak, herkese ulaşabilmek, yaralara 
maddi-manevi merhem olabilmek, ekonomik açıdan imkanı olan ile olmayanlar ara-
sında kardeşlik köprüsü kurmak.

Gerçekleştirilen proje kapsamında;
• Gerek ilde gerekse şehir dışında ikamet eden iş insanları ile irtibata geçilerek on-
ların desteği doğrultusunda ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerine haftalık-aylık-yıllık 
olmak üzere yardımlar yapıldı.
• Sayısı yetmiş beşe ulaşan ihtiyaç sahibi haneye “pazartesi, perşembe, cumartesi” 
günleri üçer adet ekmek dağıtıldı.
• Her sene yaz mevsiminde bakliyat dağıtımı yapıldı.
• Ramazan ayında her gün yetmiş beş haneye ekmek dağıtımı, cami avlusunda ihtiyaç 
sahiplerine her gün iftar yemeği ikramı ve her aileye ramazan kolisi dağıtımı yapıldı.
• Kadir gecesinde hanelere ikişer adet tavuk dağıtıldı. Bayramdan hemen önce ise 
üçer kg et dağıtılarak bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunuldu.
• Kurban bayramından bir gün önce kurban eti her sene olmak kaydıyla yetmiş beş 
haneye taksim edildi.
• Özellikle ramazan ayı olmak kaydıyla farklı zaman dilimlerinde ihtiyaç sahibi kim-
selere nakdi yardım yapıldı.
• Kış aylarında hanelerin beş tanesine odun-kömür yardımı yapıldı.
• Bayram öncesi, hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan bütçe dahilinde mahalle ço-
cuklarına bayramlık kıyafetler alındı.
• Belirli aralıklarla market alışveriş fişi dağıtımı yapıldı.
• Faturasını ödeyemeyecek durumda olan hanelerin elektrik faturası hayırseverler 
tarafından ödendi.
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• Kullanmaya uygun durumda olan kıyafetler cami bünyesinde toplandı; temizletile-
rek ihtiyaç sahiplerine verildi. 
• Zimem defteri usulü örnek alındı, ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye defterindeki 
borçlar hayırseverler tarafından ödendi ve borcu kapatmalarına vesile olundu.

Caminin İslam çatısı altındaki ümmeti birleştirici rolü bir kez daha ortaya çıkmış, 
ihtiyaçları bir nebze de olsa karşılanan ailelerin huzur içinde yaşadığı müşahede edil-
miş, gönülleri camiye bağlanmıştır.
Hayırseverlerin yaptıkları yardımların yerine ulaştığını belgeleriyle görmeleri ve ger-
çek bir ihtiyaç sahibine ulaştığından emin olmaları, onların yardım etmede daha is-
tekli ve sürekli olmalarına vesile olmuştur.
Toplumda din görevlilerine karşı oluşan olumsuz algı yıkılmış, cami görevlilerinin 
tek işinin namaz kıldırmak olmadığı, aynı zamanda toplumun sorunlarıyla da hem 
hal olan, gönüllere dokunmaya çalışan, mahallesine sahip çıkan gönüllüler olduğu-
nun farkına vardırılmıştır.

PROJE SONUÇLARI

PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
Hayırseverler

PROJE GÖRSELLERİ
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ADI SOYADI Duran ARSLAN
UNVANI Müezzin Kayyım
İLİ/İLÇESİ Tokat/Reşadiye
GÖREV YERİ Çakmak Köyü Camii
E-POSTA duranarslan_60@hotmail.com

PROJE ADI
Sıcak Bir Namaz Molası

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Reşadiye  İlçe Müftülüğü Çakmak Köyü 
Camii

İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

 

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama:   06/07/2017 – Halen devam 
ediyor.

Hedef Kitle Yolcular, Köy Halkı, Bölgede Bulunan Şan-
tiye İşçileri, Çocuklar, Gençler.

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Uluslararası D-100 Karayolu güzergahında olması dolayısıyla namaz kılmak, dinlen-
mek ve ihtiyaçlarını gidermek için camiye uğrayan yolcuların daha temiz bir ortam-
da huzurla ibadet etmelerine ve dinlenmelerine vesile olmak amaçlanmaktadır.

Gerçekleştirilen proje kapsamında;
• Caminin içi ve dışı elden geçirilerek bakım ve onarıma ihtiyaç duyan bölümler 
tespit edildi. Bu kapsamda caminin ısı yalıtımı, alttan ısıtma sistemi, kliması, boyası, 
elektrik sistemi, iç/dış/minare aydınlatmaları, ses sistemi ve halıları yenilendi ve kul-
lanılma sunuldu.
• Caminin bahçe düzenlemesi yapılarak yirmi çeşit çiçek, on çeşit gül, elli civarında 
süs ağacı, seksen adet meyve ağacı dikildi. Ayrıca yolculara gül fidanı ve çiçek tohu-
mu hediye edildi.
• Cami içerisinde yolcular ve çocukları için ikram bölümü oluşturuldu. Burada beş 
çeşit şeker, balon, oyuncak ve çeşitli atıştırmalık ürünler ücretsiz olarak istifadeye 
sunuldu. Soğuk ve sıcak özellikli su sebili kuruldu.
• Camiye yakın mesafede bulunan şantiyeden gelen işçiler, tarlasından gelen cemaat 
ve yolcular için temiz çorap standı kuruldu. İhtiyacı olanların kullanımına sunuldu.
• Caminin bulunduğu konumun yol güzergahı olması sebebiyle kaza durumunda 
erken müdahale için camide bir sağlık ve ilk yardım köşesi oluşturuldu.
• Camide her cuma cemaate yönelik çorba ve çay ikramının yanı sıra lokum, bisküvi, 
meyve suyu, kek vb. ikramlar yapıldı.
• Pandemi sürecinin başlangıcında dezenfektan cihazı temin edilerek üç günde bir 
caminin her tarafı ilaçlandı. Ayrıca girişlere dezenfektan kutusu, ıslak mendil, maske, 
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Projenin uygulamaya başlanması ile birlikte çocuklar ve gençler başta olmak üzere 
cemaat, misafir ve yolcuların camiden mutlu ayrıldıkları müşahede edildi. Cami; ih-
tiyaçlarını gidermek, dinlenmek ve ibadetlerini ifa etmek isteyen yolcular için tercih 
edilen bir durak haline geldi. Kendilerinde kurumumuz ve camilerimiz adına olumlu 
bir izlenim oluştu.

Ziyaretçiler, Yolcular, Hayırseverler
50.000,00 TL

PROJE SONUÇLARI

PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ

seccade ve kolonya konularak kullanıma sunuldu. Cami girişine uyarı afişleri asılarak 
salgına karşı gerekli tedbirler alındı.
• Hanımların ibadetlerinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda başörtüsü ve etek, te-
miz ve düzenli bir şekilde hizmete sunuldu.
• Yolcuların bebekleriyle ilgilenebilmeleri için “bebek bakım ve emzirme odası” ya-
pıldı.
• Cami girişine ayet, hadis, özlü söz ve duyuruların yayınlandığı kayar yazılı led ek-
ran kurularak çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.
• Tuvalet ve lavaboların 24 saat temiz ve hijyenik olması sağlandı. Tuvaletlerin sıvı 
sabun, peçete, kağıt havlu, ıslak mendil gibi ihtiyaçları düzenli olarak temin edilip 
kullanıma sunuldu. Güneş enerjisi taktırılarak devamlı sıcak suya erişim sağlandı. 
Ayrıca estetik birtakım objeler kullanılarak ortamın görsel yönü iyileştirildi. 
• Cami için özel tabela yaptırarak yoldan geçen vatandaşların dikkati çekilmeye ça-
lışıldı.
• Cam avlusunda insanların dinlenmelerine imkan sağlamak üzere kamelya inşa 
edildi.
• Cami girişine sadaka kutusu tedarik edilerek cemaat ve ziyaretçilerin projeye des-
teği sağlandı.
• Dilek ve temenni köşesi oluşturularak vatandaşın dilek, öneri ve şikayetleri alındı. 
Varsa problemleri hızla çözülmeye çalışıldı.
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ADI SOYADI Muhammet ECE/Hasan YANIÇ
UNVANI İmam-Hatip/Müezzin Kayyım
İLİ/İLÇESİ Bitlis/Merkez
GÖREV YERİ Ulu Cami
E-POSTA hicretim2006@hotmail.com

PROJE ADI
Ulu Cami Kubbesi Altında Yetişen Genç Yürekler

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Bitlis İl Müftülüğü Merkez Ulu Cami

İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü, Kızılay, Cami Cemaati, Esnaf, Afad İl Müdürlüğü, 
Belediye

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 10/10/2021 – Halen devam ediyor.

Hedef Kitle Çocuklar, Gençler, Yetişkinler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Camiyi hayatın merkezi haline getirip, Osmanlı dönemindeki hüviyetine kavuştur-
mak. Çocuklarımız ve gençlerimizin camiye gelişlerini devamlı hale getirmek. Genç-
lerimiz için sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek. İnsanımızın dinlerini tanı-
malarına ve yaşamalarına vesile olmak.

Gerçekleştirilen proje kapsamında;
• Puanlama sistemi kurularak belirli ayları kapsayacak şekilde her vakit namazı için 
beş puan, ezberlenen her sure ve dua için on puan ve derse katılım için de on puan 
olacak şekilde puanlama sistemi yapıldı ve dereceye giren öğrencilere bisiklet, tablet, 
kol saati ve sürpriz hediyeler verildi.
• İkram dolabı camiye kazandırıldı ve rahatlıkla görünen bir yere konuldu. Camiye 
gelen her çocuğa dolaptan ikramda bulunuldu.
• Camiye Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersini okumaya gelen çocuklar ve 
gençlere yönelik zaman zaman kahvaltı ve yemek verildi. Özellikle kahvaltı yapma-
dan gelen çocuklar için kahvaltılıklar dolapta hazır bulunduruldu.
• Özellikle okul derslerinde zayıf olan öğrencilere yönelik öğretmen getirilmesi için 
ilgili merciler ile görüşüldü.
• Öğrenciler için şehir merkezi dışında piknik organizasyonları düzenlendi. Halı 
saha, tenis, basketbol, koşu vb. sportif faaliyetlere katılımları sağlandı.
• Öğrencilerin ve gençlerin seviyelerine göre çeşitli yarışmalar yapıldı.
• Öğrencilere ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Diyanet Çocuk 
Dergisinden kitap okuma halkası oluşturuldu ve okunan bölümlerin kritiği yapıldı.
• Açık alanda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik iftar programları düzenlen-
di.
• Camiye gelen her çocuk ve genç, “bir bot bir mont” başlıklı etkinlik vesilesiyle giy-
dirildi.

GENEL BİLGİLER

PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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• Her ayın ilk cuma günü sabah namazı buluşması ve kahvaltı programları yapıldı.
• Kur’an-ı Kerim, İslam’da önemli şahsiyetlerin hayatı, okul dersleri ve temel dini 
bilgilerin dijital ortamda öğrenilmesi sağlandı.
• Camiye gelen her öğrenciye bayramlık kıyafet ve harçlık verildi.
• Camiye gelen öğrenciler zaman zaman evlerinde ziyaret edildi.
• Farklı camilerden öğrenciler camide misafir edildi, kaynaşmaları sağlandı ve cami 
ile alakalı plan ve projeler anlatıldı.
• Yakın çevrede ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek çeşitli yardımlarda bulunuldu.
• Gerek hastanede gerekse evlerde hasta vatandaşlar ziyaret edildi.
• Her gün ikindi namazı sonrası (fıkıh, hadis, kelam, siyer, akaid) dersleri yapıldı.
• Her cumartesi öğle namazından sonra okunan hatimlerin duası cemaatin katılı-
mıyla gerçekleştirildi.
• Yurt dışından ülkemize üniversite okumaya gelen öğrenciler her ay camide misafir 
edildi ve gerekli destek verildi.
• Cami avlusunda semaver çayı bulunduruldu. Yerli ve yabancı herkesin ücretsiz bir 
şekilde faydalanmasına vesile olundu.
• Belirli günlerde esnaf ziyaretleri yapılarak, öneriler dikkate alındı.
• Yapılan çalışmaları duyurabilmek ve camiyi daha iyi tanıtabilmek için sosyal medya 
hesapları oluşturuldu.
• Camide öğrencilere yönelik farklı alanlarda seminerler verildi.

Camiler, toplumsal konularda istişare merkezi haline geldi. Değerlerine ve inancı-
na bağlı, şuurlu bir toplum ve gençlik yetiştirilmeye çalışıldı. Din gönüllülerimizin 
toplumla interaktif bir iletişim dili kurarak, sadece cami hocası olarak değil, özne 
ve önder insanlar olarak tanıtılması sağlandı. Toplumun din gönüllülerine bakışının 
olumlu şekilde değiştiği görüldü.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay, Cami Cemaati, Es-
naf, Afad İl Müdürlüğü, Belediye
100.000,00 TL

PROJE SONUÇLARI

PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
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PROJE GÖRSELLERİ
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ADI SOYADI Yunus Emre TATLI
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Antalya/Muratpaşa
GÖREV YERİ Konuksever Camii
E-POSTA Yunus_0704@outlook.com

PROJE ADI
Umut İçin El Ele Gençler

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Antalya İl Müftülüğü
İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Antalya İl Müftülüğü, Muratpaşa İlçe Müftülüğü, 
Muratpaşa Tdv Şubesi

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 15/06/2022 – Bitiş: 15/06/2023

Hedef Kitle 15 – 30 Yaş Aralığı Gençler, Konuksever Mahallesi 
Sakinleri, İhtiyaç Sahibi Aileler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
Mahalle gençlerinin cami merkezli bir hayat ekseninde bir araya gelmelerini; sohbet, 
yardım etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerle sorumluluk bilinçlerini geliştir-
melerini, sosyalleşmelerini, teknolojiyi bilinçli kullanmalarını, bölgelerindeki madde 
bağımlılığı riskine karşı bilinç geliştirmelerini sağlamak.
Gençlerin sahih ve doğru İslami bilgi edinerek sosyal ve kültürel donanımlarını art-
tırmak.

Haydi Gençler Dostlar Limanına:
• Her çarşamba günü “Dostlar Limanı” adı verilen kursta gençlere yönelik sohbetler 
gerçekleştirildi. Sohbetlerde gençlerin doğru ve sahih dini bilgi kazanmaları, zararlı 
dini akımlara karşı bilinçli olmaları, teknoloji üzerinden maruz kaldıkları yanlış dini 
bilgi ve yaşantılara karşı eleştirel bakabilmeleri konusunda kişisel becerilerinin geliş-
tirilmesi hedeflendi. Sohbetten sonra yapılan ikramlarla gençlerin sohbet etmeleri ve 
kaynaşmaları sağlandı.
Çaya Geliyoruz Gençler:
• Her pazartesi akşamı bir gencin evinde bir araya gelinerek iç ısıtacak bir ortamda 
çay içildi, muhabbet  edildi ve kardeşlik hukuku baki kılındı.
Namazda Buluşalım Çorba ile Isınalım:
• Cami cemaatinin kaynaşması, birlik ve beraberliğin sağlanması için her cuma sabah 
namazı cemaat ile birlikte kılındı, kısa sohbet yapıldı, çorba ikramında bulunuldu.
Namazla Puanları Topla Oyunları Oyna:
• Her namaz vaktinde verilen puanlarla camide namaz kılarak ve derslerini vererek 
çocukların puan toplamaları sağlandı.
• Pazar günü çocuklarla öğle namazından sonra yazın öğrenmiş oldukları Kur’an-ı 
Kerim’i unutmamaları için dersler yapıldı.

GENEL BİLGİLER

PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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• Dini ve milli değerler eğitimi konulu eğitim verilerek sonrasında oyun odasında 
toplamış oldukları puanlarla masa tenisi, air hokey, langırt, playstation, satranç, dart 
gibi oyunlar oynandı, ikramlarda bulunuldu.
Mahalle Esnafı Ziyaretleri: 
• Gençlerden oluşturulan gruplar tarafından esnaf ziyaretleri yapıldı.
• Esnafa hazırlanan ikramlar takdim edilerek kandilleri kutlandı. Camide yapılacak 
kandil programlarına davet edildi.
• Gençlerin yaşadıkları ortamı tanımaları, kendilerini ifade edebilmeleri ve sosyal-
leşmeleri hedeflendi. 
Gezi, Piknik ve Aktiviteler:
• Din görevlisinin koordinesinde faaliyet gerçekleştiren gönüllü gençlerle beraber 
piknik, rafting, bagy croos, paitball gibi aktiviteler yapıldı.

Düzenli şekilde gerçekleştirilen sohbetler vesilesiyle ortalama yüz gence ulaşıldı.
Gençlerin cami merkezli bir hayat bilinci kazanmalarına vesile olundu.
Gerçekleştirilen gezi, piknik ve rafting etkinlikleri ile gençlerin akran grubu etkile-
şimlerine öncülük ederken zararlı yayın ve alışkanlıklardan uzak durmalarına reh-
berlik edildi.
Başkanlığın hedeflediği gençlik çalışmalarına katkı sağlandı.
Milli ve manevi değerleri korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

Hayırseverler

PROJE SONUÇLARI

PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ

PROJE GÖRSELLERİ
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ADI SOYADI Yunus Emre TATLI
UNVANI İmam Hatip
İLİ/İLÇESİ Antalya/Muratpaşa
GÖREV YERİ Konuksever Camii
E-POSTA Yunus_0704@outlook.com

PROJE ADI
Zorlu Hayatlara Dokunuş

PROJEYİ HAZIRLAYANIN

Projeyi Yürüten Kurum Antalya İl Müftülüğü
İş Birliği Yapılan Kurum ve 
Kuruluşlar

Antalya İl Müftülüğü, Muratpaşa İlçe Müf-
tülüğü, Muratpaşa Tdv Şubesi

Projenin Uygulandığı Tarihler Başlama: 15/06/2022 – Bitiş: 15/06/2023

Hedef Kitle İhtiyaç Sahibi Aileler, Hastalar, Gençler

PROJE ÖZETİ
PROJENİN AMACI
İhtiyaç sahibi aileler ve hasta çocukların yaşamış oldukları zorlu hayat şartlarını bir 
nebze de olsa kolaylaştırıp mutlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak.
Çalışmaları gençlerin eliyle gerçekleştirip empati kurmalarını sağlayarak gençlerin 
hayata bakış açılarını değiştirmek.

Zorlu Hayatlara Dokunuş:
• Hasta ve yatağa muhtaç olan ihtiyaç sahibi çocukların kötü yaşam koşulları gençle-
rin eliyle tamamen yenilendi.
• İhtiyaç sahibi aileler tespit edilip ziyaretler yapıldı.
• Yapılacak işler proje edilip koordine edilerek malzemeler temin edildi, odaların 
komple boyası yapıldı.
• Çocuk odası takımı, halı, avize, oyuncaklar ve kıyafetler taşındı.
• Montajlar yapılarak, oda süslenip hazır hale getirildi.
• Hazırlıklar tamamlandıktan sonra çocuklara sürpriz yapıldı.
Heba Etme Hibe Et:
• Hayır sahipleri tarafından kullanılmamış veya kullanılacak durumda olan ev eşya-
ları ve giysileri gençlerin eliyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Küçük Bedenler Üşümesin:
• Her kış 500’den fazla ihtiyaç sahibi çocuk tespit edilerek, bu çocuklara gönüllü 
gençler ile birlikte bot ve mont giydirildi, küçükler ile mutlulukları paylaşıldı.
Bayram Çocuklarla Güzel:
• Hayır sahiplerinin yardımları gönüllü gençlerin eliyle çocuklara ulaştırıldı. Dört 
yüzden fazla ihtiyaç sahibi çocuğa eski bayram sevinçlerini yaşatmak amacıyla bay-
ramlık elbise ve ayakkabı hediye edildi. 
Yardım Kolisi Dağıtımı:
• Her ay belirlenen üç yüz ihtiyaç sahibi aileye gençler eliyle gıda kolisi teslim edildi. 

GENEL BİLGİLER

PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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Cami merkezli bir mahalle atmosferinin oluşturulmasında ihtiyaç sahipleri ile eko-
nomik durumu iyi olan bireyler arasında köprü kuruldu,  gençlerin sosyalleşirken 
yaşadıkları ortamda farkındalık kazanmaları sağlandı.
Adaklık Kurban Dağıtımı:
• Her ay belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere düzenli et dağıtımı yapıldı.
Allah’ın Emaneti Yetimler:
Belli aralıklarla zor durumda olan yetim çocuklara yönelik gönüllerde tebessüm 
oluşturmak için;
• Gönüllü gençlerle organizasyon yapılıp görev dağılımı yapıldı.
• Kurs süslendi, ikramlıklar ve hediyeler hazırlandı.
• Palyaço ve diğer gösteriler planlandı.
• Çocuklar aileleriyle birlikte araçlar ile evlerinden alındı.
• İkramlar ile birlikte gösteriler yapılıp oyunlar oynandı.
• Hediyeleri verilirken yüzlerindeki mutluluğa ortak olundu. 
Çocuk Gülerse Dünya Güler:
• Belirli zamanlarda maddi durumu iyi olmayan yaklaşık iki yüz çocuk ziyaret edildi. 
Pamuk şeker, dondurma, çikolata gibi ikramlarda bulunuldu.

On beş yatağa muhtaç yavrunun odası gönüllü gençler elliyle yenilendi.
Sayısız ev eşyaları ve kıyafetler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Her bayram yüzlerce çocuk giydirilip sevindirildi.
Her kış yüzlerce çocuk giydirilip sevindirildi.
Her ay ihtiyaç sahibi üç yüz aileye gıda yardımı ulaştırıldı.
Sayısız adaklık et payları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Hayırseverler

PROJE SONUÇLARI

PROJENİN KAYNAĞI VE MALİYETİ
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Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara

Telefon: 0 312 295 73 23-25
Faks: 0 312 284 55 25

E-Posta: dinhizmetleri@diyanet.gov.tr


