
Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı 
öğrenen ve öğretendir.

Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15





“Bir Hafız Yetiştiriyorum” Projesi, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı 
senedinin 4/A-7 maddesi ve 19.03.2021 tarihli ve 574 sayılı yönetim kurulu kararıyla 
uygulanması benimsenen “Sevapp” Projesi kapsamında, MÜSDAV Dini ve HayrÎ Hizmetler 
Komisyonu tarafından hazırlanmış olup, 09.06.2021 tarihli ve 581 sayılı yönetim kurulu 
kararıyla hayata geçirilmiştir.
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De ki; “Rabbim! İlmimi arttır.” 
(Tâhâ Sûresi 20/114)





ÖNSÖZ

 Hakikatin ve hidayetin kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’i eşsiz kılan özelliklerinden biri de onun, 
hıfzedilmek suretiyle günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş olmasıdır. 
Sevgili Peygamberimiz ve onun güzide sahabesi ile başlayan hafızlık, günümüzde aynı 
hassasiyet, gönüllülük ve fedakârlık içerisinde devam etmekte olup gelecekte de aynı ilke 
ve prensiplerle varlığını sürdürecektir. 

Kur’ân nurunu gönüllerine nakşeden hafızlarımız, dinimizin temel kaynağı olan Kur’ân’ın 
korunması göreviyle onurlandırılan gönül erleridir. Onlar, Hak Kelamı’na layık olan ve 
ömrünü ona adayan Kur’ân yolcularıdır. Onlar, mukaddes vahiy yükünü ve Hak Davayı 
yüklenip sarp yokuşları aşanlardır. Mukaddes kitabımızı sadece dillerinde değil, 
gönüllerinde de taşıyan hafızlarımız Hz. Peygamber’in şu müjdesine mazhar olmuş 
kimselerdir: “Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul 
eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi 
cehennemi hak etmiş on kişiye de şefaat etme hakkı verir.” 

Tarihi süreç içerisinde çeşitli kurumlarda varlığını ve gelişimini sürdüren Kur’ân ve hafızlık 
eğitimi, günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yönetim 
ve gözetiminde devam ettirilmektedir. Başkanlığımız hafızlığın yaygınlaşması, kalıcı hale 
gelmesi için birçok projeyi hayata geçirmekte, pek çok kurum ve kuruluşa da rehberlik 
etmektedir. 

Bu projelerden biri de Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı tarafından 
hayata geçirilen “Bir Hafız Yetiştiriyorum” projesidir. Bu projenin, öğrencilerin 
maneviyatının güçlenmesine ve hafızlığa teşvik edilmelerine katkı sağlayacağına, hafızlık 
kurslarının cazibe merkezi olmasına destek vereceğine inanıyorum. 

Böyle kıymetli bir projenin hayata geçirilmesi için gayret sarf eden Eğitim Hizmetleri 
Genel Müdürümüz Kadir DİNÇ ve personeli ile MÜSDAV Yönetim Kurulumuza teşekkür 
ediyorum. 

Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı
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TAKDİM VE TEŞEKKÜR

Vakfımızın, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüyle birlikte, hafızlık eğitimi alan öğrencileri desteklemek 
amacıyla başlattığı “Bir Hâfız Yetiştiriyorum” projesi, İslam Dininin doğru 
anlaşılıp yaşanması açısından çok önemli bir fonksiyonu bulunan nitelikli 
gençlerin desteklenmesine vesile olacaktır.
 
Hâfızların yanında bulunmayı bir nasip meselesi olarak görüyoruz. Hafızlık yapmak 
gençler için nasıl bir erdem ise hafızlığı desteklemek de Hakk’ın ihsanıdır.
 
Hafızlık sadece Mushaf-ı Şerif’in sözlerini ezberlemek değil, aynı zamanda onun özünü 
hal ve örneklikle sunmaktır. Hafızlar hem Kur’an’ın lafzını hem de insanlığa huzur ve 
esenlik getiren mesajını özümsemiş kimselerdir. Onları yetiştirmek, hayata hazırlamak, 
geleceklerini doğru planlamalarına destek sağlamak, kurumlar olarak da vatandaşlar 
olarak da hepimizin ortak vazifesidir.
 
Vakfımız Dini ve Hayri Hizmetler Komisyonu bu önemli projeyi titizlikle ele alıp paydaş 
kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunarak geliştirmiş, yönetim kurulumuz da 
projeyi benimseyerek onaylamıştır.
 
Bu hayırlı projenin hayata geçirilmesinde bizlere öncelik eden mütevelli heyet üyemiz 
ve Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ’a, yönetim kurulu üyelerimize, 
ilk günden itibaren projeyi himaye eden muhterem Seher ERBAŞ Hanımefendiye, 
projemize fikren ve fiilen destek veren Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz Kadir DİNÇ 
beyefendiye, vakfımızın fedakar çalışanlarına ve projemize büyük ilgi gösteren siz kıymetli 
hayırseverlerimize en kalbî şükranlarımı sunar, projemizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Erdal ATALAY
MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı



“Hafızlık Başarı Belgesi”
Almaya Hak Kazanan Hafız 

178.3241.571
Hafızlık eğitimi veren 

Kur'an Kursu Öğreticisi

6.867
Hafızlık Eğitimi Veren

Kur’ân Kursu

78.455
Hafızlık Eğitimi Alan

Öğrenci
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Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hali hazırda 
hafızlık eğitimi veren 1571 Kur’ân kursu bulunmakta ve bu kurslarda 6867 öğreticimizin 
rehberliğinde 78.455 öğrenci hafızlık eğitimi almaktadır. Başkanlığımızca her sene 
gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavları sonucunda bugüne kadar 178.324 hafızımız 
“Hafızlık Başarı Belgesi” almaya hak kazanmıştır.



HAFIZLIK EĞİTİMİ

Başkanlığımızca halkımıza sunulan önemli hizmetlerin başında hafızlık 
eğitimi gelmektedir. Kur’ân’a gönül vermiş milletimiz, tarihimizin en zor 
zamanlarında bile Kur’ân hizmetini ayakta tutmak için her türlü fedakârlığı 
göstermiştir.

Hz. Peygamber hafızların ve varlığını Allah yolunda seferber edenlerin 
gıpta edilecek kimseler olduğunu beyan etmiştir. Efendimizi her daim hayatına rehber 
kılan milletimiz de gün gelmiş evini Kur’ân kursu olarak açmış, gün olmuş Kur’ân kursları 
ve hafızların ihtiyaçlarını karşılamak için evinin eşyasını, hatta evini dahi satılığa çıkarmıştır.

Hz. Peygamberden günümüze kadar tüm İslam ülkelerinde hafızlık eğitimi yapılmış 
ve hafızlık halkaları tarihin hiçbir döneminde kesintiye uğramamıştır. Bugün de 
Müslümanların yaşadığı her yerde hafızlık kurumları yaşatılmakta ve bu şerefli hizmet 
titizlikle sürdürülmektedir. Çünkü hafızlar sadece Kur’an’ın lafzının muhafızı değil aynı 
zamanda dini hükümler, ahlak, ilim ve medeniyet mefkûresini de hayata taşıyan şerefli 
elçilerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hali hazırda 
hafızlık eğitimi veren 1571 Kur’ân kursu bulunmakta ve bu kurslarda 6867 öğreticimizin 
rehberliğinde 75.729 öğrenci hafızlık eğitimi almaktadır. Başkanlığımızca her sene 
gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavları sonucunda bugüne kadar 178.324 hafızımız 
“Hafızlık Başarı Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Umut kaynağımız ve manevi bereketimiz olan hafızlarımız için Uluslararası Müslüman 
Topluluklarla Dayanışma Vakfı’mızın geliştirdiği bu çalışmayı memnuniyetle karşılıyor, 
elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyorum.

Çalışmayı himayelerinden dolayı başta Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. 
Ali ERBAŞ’a, Seher ERBAŞ Hanımefendiye, MÜSDAV yönetim kurulu üyelerimize ve vakfın 
fedakar çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor, bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını Yüce 
Allah’tan niyaz ediyorum.

Kadir DİNÇ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü



Sizin en hayırlınız
Kur’ân’ı öğrenen ve        

öğretendir.
(Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15)



Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir

928
479
1.269
448
466
833
3.364
1.056
151
147
349
646
110
603
452
230
354
719
831
339
2.270
74
352
734
650
1.336
839
177
762
340
2.172
412
1.213
535
130
276
1.259
63
692
12.391
882

Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak

1.316
170
235
224
401
1.446
129
67
80
134
1.888
4.685
866
772
1.296
639
953
270
277
564
345
869
547
2.092
1.997
1.977
859
338
686
891
803
449
588
3.428
7
250
619
348
467
424
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TOPLAM: 75.729

TÜRKİYE’DE İLLERE GÖRE HAFIZLIK YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI





Misyonumuz;
İslam’ın yaygın olmadığı coğrafyalarda yaşayan Müslüman Topluluklarla, İslam inancının 
gereği olan kardeşlik ve dayanışma hukukunu geliştirmek, Müslüman Topluluklar 
arasındaki insanî bağların pekiştirilmesini teşvik etmek, din hizmetleri ile din eğitimi 
konusunda faaliyetlerde bulunmaktır.

Vizyonumuz;
Dünya üzerinde yaşayan Müslümanlar arasında kardeşlik ve gönül köprüleri kurmak, 
İslâm dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin 
tanıtılmasına katkı sağlamak, çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı bölgeler 
öncelikli olmak üzere, Müslüman toplulukların statüleri, dinî ihtiyaçları, sosyal ve kültürel 
beklentileri ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır.

Vakfın Tarihçesi
Vakfımız, 25 yıllık köklü bir maziye sahiptir. 1997 yılında “Tokyo Camii Vakfı” adıyla faaliyete 
başlamıştır. Vakfın kuruluş kararı 13 Ocak 1998 tarihli ve 23229 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmış, Tokyo Camii’nin ibadete açılmasının ardından 2003 yılından itibaren “Dini 
ve Sosyal Hizmet Vakfı” olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

21’inci yüzyılın dünya coğrafyasında çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı 
bölgelere yönelik faaliyetlere odaklanılmasının önemli bir ihtiyaç olduğu bilinciyle 
genel kurulumuz, 2017 yılında vakfın hizmet anlayışında köklü bir değişikliğe gitmiştir. 
Müslüman topluluklara yönelik din eğitimi ve hizmetleri ile dinî içerikli sosyal ve kültürel 
faaliyetler yürütmek, Müslüman toplulukların statüleri, dinî ihtiyaçları ve beklentileri 
ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, vakfımızın amaçları arasına dahil edilmiştir. Resmi 
senetteki bu düzenlemeye bağlı olarak vakfımız, “Uluslararası Müslüman Topluluklarla 
Dayanışma Vakfı (MÜSDAV)” ismini almıştır.

HAKKIMIZDA



PROJESİ
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Rabbimiz, mahlûkatın en şereflisi olarak yarattığı 
Ademoğlu’nun elest bezminde verdiği sözü 
unutmaması ve yolunu şaşırmaması için rahmet ve 
hidayet rehberi olarak Kur’ân-ı Kerîm’i göndermiştir. 
Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur’ân-ı Kerîm, nazil 
olmaya başladığı ilk günden itibaren ezberlenmeye 
başlanmıştır. Kur’ân’ın tamamını ezberleyene de 
hâfız denilmiştir. Peygamberimiz (sav) bizzat Kur’ân’ı 
âyet âyet ve sûre sûre ezberlemiş, böylelikle ilk 
örnek hâfız olmuştur. Asr-ı Saadet’ten günümüze 
kadar Kur’ân-ı Kerîm, hâfızların hıfzlarıyla taşınmıştır. 
Bu sebeple hafızlık müesseselerini necip milletimiz 
her daim koruyup gözetmiştir.

Hâfızlar ve hafızlık müesseseleri 14 asırlık İslam 
medeniyetinde hep önemli bir yere sahip olmuştur. 
Çünkü hâfız olmak, Kur’ân’a sımsıkı tutunmaktır. 
Hafızlık, huzurun, rahmet ve bereketin kapılarını 
açar. Zira Kur’ân insanlar için bir öğüt, gönüllerindeki 
sıkıntı ve darlık için bir şifa, inananlar için bir hidayet 
ve rahmet olarak gelmiştir. (Yûnus,10/57)

Hz. Peygamber (sav) Allah’ın kitabını okuyup 
müzakere edenlerin üzerlerine sekînet ineceğini, 
onların rahmetle kaplanıp, etraflarının meleklerle 

kuşatılacağını, Allah Teâlâ’nın da o kimseleri kendi 
nezdinde bulunanların arasında anacağı müjdesini 
haber vermiştir. (Müslim, “Zikr”, 38) Kur’ân’la hemhal 
olan kimseler, imrenilecek, gıpta edilecek, “keşke 
ben de bu kardeşim gibi olabilsem” denilecek 
kimselerdir. (Buhârî, “İlim”, 15)
Toplumun yücelmesi, insanlığın ortak değerlerinin 
yaygınlaşması, medeniyetimizin kodlarının ortaya 
çıkması ve sahih dini bilginin esas alınması, Kur’ân’la 
bütünleşmiş ve Peygamber (sav) ahlakını kuşanmış 
nesillerin yetişmesine bağlıdır. Böyle bir anlayışın 
filizlenmesi ortak yaşam alanımız olan dünyanın 
daha güvenli ve daha mâmur bir hal almasını da 
temin edecektir.

Tüm bu sebeplerle MÜSDAV olarak, hafızlık 
eğitimi alan çocuklarımıza ve gençlerimize maddi 
ve manevi destek vermeyi, vakfımızın varoluş 
nedenlerini de dikkate aldığımızda, büyük görev 
ve sorumluluk olarak telakki etmekteyiz. Bu yola 
gönül vermiş çocuklarımıza bir Kur’ân hizmeti olan 
“Bir Hâfız Yetiştiriyorum” projesi ile katkı sunmayı 
aynı zamanda rızâ-i bârî’ye medar bir eylem olarak 
addediyoruz.

NEDEN
BİR HÂFIZ YETİŞTİRMELİYİM?
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Kitaba sımsıkı 
sarılıp namazı 

dosdoğru kılanlar 
var ya, işte biz 

böyle iyiliğe 
çalışanların ecrini 

zayi etmeyiz.
(A’râf 7/170)



1- Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek.
İslam dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin 
yaşatılmasında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle 
projemizin ilk amacı, Kur’an’ın sözüne ve özüne vakıf erdemli ve bilgili bir gençlik 
yetiştirmektir.

2- Hafızlık müessesini güçlendirmek,hafızları desteklemek.
Hâfızlar ve hâfızlık hizmeti her zaman insanımız nezdinde müstesna bir konuma sahip 
olmuştur. Milletimiz çocuklarını hâfız yapmak, dünya ve ahiret bütünlüğünü sağlamak 
üzere Kur’ân kursları açmış, burada okuyan yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 
gece gündüz seferber olmuşlardır. Biz de bu yola gönül vermiş çocuklarımıza “Bir Hafız 
Yetiştiriyorum” projesi ile katkı sunmayı amaçlıyoruz.

3- Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak.
Projemizin amaçlarından biri de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere yönelik 
hazırlanacak programlarla onları ileri yaşlardaki kariyer planlamalarına hazırlamaktır. Bir 
hafız, hıfzını tamamladıktan sonra, hangi alanda istidat ve kabiliyet sahibi ise ve hangi 
alanlarda kendisini geliştirme arzusunu taşıyor ise, vakıf ve toplum olarak bizlerin görevi 
onlara gerekli imkanları hazırlamaktır. Mesleki eğitimden kültür ve sanata, 
ilmi ve akademik çalışmalardan bilim ve teknolojiye kadar, insanlığa 
hizmeti her alanında, zihninde Kur’an’ın nurunu barındıran gençlerin 
eşsiz değerler inşa edebileceklerini düşünüyoruz.

PROJENİN AMACI



PROJE UYGULAMA ADIMLARI

Proje ekibinin 
oluşturulması

Projenin kamuoyuna 
tanıtılması

Hafızlık öğrencilerinin 
başvuruların alınması, 

değerlendirilmesi

Öğrencilerin eğitim 
bursu ödemelerinin 

yapılması

Ramazan ve Kurban 
bayramlarında 

öğrencilere giyim 
yardımı yapılması

Hafızlığını 
tamamlayan 
öğrencilere, 

kişisel ve mesleki 
gelişim derslerinin 

verilmesi,

Üniversite 
sınavlarında 

akademik başarı 
gösteren hafızlara 

maddi destek 
sağlanması

1. 2. 3.

4.5.

7.6.
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(Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 
13/2905; Ahmed, I, 148)

Kim Kur’ân’ı okur, onu 
güzelce ezberler, helâlini 
helâl, haramını haram 
kabul eder ve bunlara 
uyarsa, Allah bu sayede o 
kimseyi cennetine koyar. 
Ailesinden hepsi cehennemi 
hak etmiş on kişiye şefaat 
etme hakkı verir.



Projemizin, cemiyete 
ahlak ve maneviyat 

sahibi nitelikli 
insan yetişmesinin 

yanında birçok 
olumlu sonuçları 

olacaktır.
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•  Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, yurt 
içinde ve yurt dışında, kamu kurumları veya sivil 
kuruluşlarda din eğitimi verecek nitelikli personel 
yetişmiş olacaktır.

•  Hafızlık müessesesi ve hafızlık eğitimi cazibe merkezi 
haline gelecektir.

•  Proje hedefimiz kapsamında yıllık en az 20.000 
öğrencinin eğitim giderleri karşılanmış olacaktır.

•  Hafızlık eğitimi almış öğrenciler, ilmi, sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyetler donanımlı hale gelerek örnek 
insanlar olacaklardır.

•  Hafızlık eğitimi sonrası yapılacak kişisel gelişim 
dersleri ile öğrencilerimiz, bilinçli ve bilgili olarak 
liseyi bitirmiş olacak, Türkiye’nin ve dünyanın dört 
bir tarafında nitelikli üniversitelerde okuma imkânı 
bulacaklardır.

•  Vakfımızın hafızlık öğrencilerine yaptığı yardımlara bir 
standart getirilmiş olacaktır.

•  Halkımızda hayır ve infak kültürünün gelişmesine katkı 
sunulmuş olacaktır.

PROJENİN HEDEFLERİ VE ÇIKTILARI



Kalbinde Kur’an’dan 
bir şey bulunmayan 

kimse harap olmuş 
bir ev gibidir.

(Tirmizi, Fezailü’l- Kur’ân 18)
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1.  Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı her bir Kur’ân kursu 
yöneticisi ilk önce https://hafiz.musdav.org.tr web 
adresinden başvuru formunu doldurarak admin şifresi 
talebinde bulunacaktır.

2.  Öğrenci velileri https://hafiz.musdav.org.tr web 
adresinde bulunan öğrenci başvuru formunu 
indirerek dolduracak ve imzalayarak ilgili Kur’ân Kursu 
yöneticisine teslim edeceklerdir.

3.  Kur’ân kursu yöneticileri, başvuru formundaki bilgileri 
kontrol ederek formu imzaladıktan sonra sisteme 
kaydedeceklerdir.

4.  Kur’ân kursu yöneticileri, sisteme kaydedilen 
öğrencilerin icmal listesinin çıktısını alarak imzalayacak, 
öğrenci başvuru formlarının asıllarını da ekleyerek, 
MÜSDAV- Hacettepe Mahallesi Ev Kadını Sokak 
No:28 06230 Altındağ/ANKARA adresine posta 
yoluyla ulaştıracaklardır.

5.  Başvurusu tamamlanan öğrencilere aşağıdaki 
öncelik sırasına göre burs verilecektir.

 a - Yetim ve öksüzler 
 b - Şehit ve gazi çocukları 
 c - Hiç geliri olmayanlar 
 d - Gelir seviyesi düşük olanlar 
 e - Diğerleri

6.  Burslar öğrencinin kursa devamı süresince ödenecek, 
bir kurstan başka bir kursa nakil olan öğrencinin bursu 
ödenmeye devam edilecektir.

PROJEYE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
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1.  Her öğrencinin kayıtlı olduğu kurstaki yöneticinin sisteme kaydettikleri veriler esas alınarak, öğrenciler 
ihtiyaç ve öncelik durumuna göre yazılımımız tarafından otomatik olarak sıraya alınır.

2.  Her bir bağışçının bağışı bir öğrenciyle eşleştirilir. Bu öğrencinin kimlik bilgileri gizli tutulmakla 
birlikte, öğrenim gördüğü kursun adı, ili ve ilçesi bağışçıya vakfımız tarafından bildirilir. (Bu özelliğin 
aktif olabilmesi için bağışçının kendisine mail ya da SMS yoluyla bildirim gönderilmesine izin vermesi 
gerekmektedir.)

3.  Bağışçı, bağışta bulunduğu öğrencinin hafızlık eğitiminin hangi aşamasında olduğu konusunda 
düzenli olarak bilgilendirilir.

4.  Öğrenci mezun olduğunda ve icazet merasimi tarihi belli olduğunda bu tarih bağışçıya bildirilir. 
Mezuniyet merasimine katılmak isteyen bağışçı, vakfımızla irtibat kurması halinde tören için 
yönlendirilir.

5.  Bağışçının il seçiminde bulunması halinde o ilde bulunan bir hafıza yardım gönderilir. Ülke genelinde 
yardım tercihinde bulunması halinde bağış, en az bağış alan ile yönlendirilir.

6.  Bağışçıya projeye desteği nedeniyle teşekkür yazısı gönderilir.

BAĞIŞLANAN YARDIMLAR
ÖĞRENCİLERE NASIL ULAŞTIRILIR?



Bağışçı, bağışta bulunduğu 
öğrencinin hafızlık eğitiminin hangi 

aşamasında olduğu konusunda 
düzenli olarak bilgilendirilir.



Bir iyiliğe
öncülük eden 

kimseye o iyiliği 
yapanın ecri gibi 

sevap vardır.
(Müslim, “İmâre” , 133)
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Bağış yaparken hayırseverlerimiz yardım etmek istedikleri ili seçebilmekte veya ülke 
geneli bağış yapabilmektedir. Destek sağladığımız öğrencilerin sayısı, il ve öğrenci 
sayıları, yapılan bağış tutarı bilgileri web sitesi üzerinden düzenli olarak şeffaf bir biçimde 
kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Web sayfası 
üzerinden online 

bağış

Web sayfasında ilan 
edilen hesaplara 

havale/ EFT yoluyla 
bağış

Makbuz karşılığında 
doğrudan bağış 
yapabilmektedir

Projemize vakfımızın imkanları yanında daha fazla öğrencinin eğitim 
ihtiyacının karşılanması için bağış kabul edilmektedir.

PROJEYE NASIL BAĞIŞ YAPILABİLİR?
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Bağış yapmak isteyen hayırseverlerimiz;



Siz de var mısınız?



Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı
Kuveyt Türk Katılım Bankası TR26 0020 5000 0078 3315 8000 03 TL

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı
Kuveyt Türk Katılım Bankası TR15 0020 5000 0078 3315 8001 04  

USD swift no KTEFTRISXXX

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı
Kuveyt Türk Katılım Bankası TR58 0020 5000 0078 3315 8001 06 

CHF swift no KTEFTRISXXX

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı
Kuveyt Türk Katılım Bankası TR85 0020 5000 0078 3315 8001 05 

EURO swift no KTEFTRISXXX

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı
TR310020500000783315800107 JPY

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı
TR040020500000783315800108 GPB

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı
TR740020500000783315800109 NOK

Bağış ve detaylı bilgi için: 
www.musdav.org.tr • 0 (312) 431 68 95
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Hayır olarak ne yaparsanız 
Allah onu bilir. -Âhiret 

için- azık edinin; bilin ki en 
hayırlı azık tâkvadır.

(Bakara, 2/197)

Bağış ve detaylı bilgi için: 
www.musdav.org.tr
0 (312) 431 68 95

Adres: Hacettepe Mahallesi 
Ev Kadını Sokak No:28 06230 
Altındağ/ANKARA

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
EĞİTİM HİZMETLERİ   
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


