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HOCA AHMET YESEVİ CAMİİ

Yapımına 16 Ekim 2009 tarihinde başlanılan cami, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilerek 17 Nisan 2015
tarihinde ibadete açıldı. Cami ve müştemilatının oturum alanı 2.200 metrekare olan cami, çevre düzenlemesiyle
birlikte 20.000 metrekare alana sahiptir. 3 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği Hoca Ahmet Yesevi Camii,
milletimizin kardeş Kazakistan halkına vefa göstergesi ve ümmet kardeşliğinin bir nişanesi olarak inşa edilmiştir.



AMERİKA DİYANET MERKEZİ

02 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle açılan Külliye, Amerika
Birleşik Devletleri Maryland Eyaleti’nde Türkiye Diyanet Vakfına ait 61 dönüm arazi üzerinde inşa edilmiştir.

Amerika Diyanet Merkezinde 4-6 Yaş Kur’an Kursu açılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.



MOSKOVA MERKEZ CAMİİ

Proje ve uygulama aşaması yaklaşık iki yıl süren cami, 23 Eylül 2015 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın katıldığı törenle ibadete açıldı.



BELARUS MİNSK CAMİİ

Belarus’un başkenti Minsk’te inşa edilen cami yaklaşık 100 bin Müslüman’ın bulunduğu ülkede bu alandaki ibadet
ihtiyacına cevap verecektir. Camii külliyesi toplam inşaat alanı olarak yaklaşık 2 bin 800 metrekaredir. Sadece cami
kısmı 2 bin 500 kişilik cemaat kapasitesine sahiptir.



KÖLN DİTİB MERKEZ CAMİİ VE KÜLTÜR MERKEZİ

Almanya Köln’de yapımına 2009 yılında başlanılan camii 9 Haziran 2017 tarihinde tamamlanarak ibadete açılmıştır.
Modern mimarisi ile dikkat çeken camii 17.000 m2 alana inşa edilmiş olup 1200 kişiye aynı anda ibadet yapma
imkanı sunmaktadır.



SOMALİ MERKEZ CAMİİ

Somali’nin Mogadişu kentinde, ülkedeki iç savaş ve bakımsızlık nedeniyle harap olan camiin bakım ve onarımı
yapılmıştır. Yaklaşık 30 bin kişilik cemaat kapasitesiyle Somali’nin en büyük camisi olma özelliğini taşımaktadır.



Yaklaşık 160 metrekare alana ve 250 kişilik cemaat kapasitesine sahiptir. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından

yaptırılan Cape Haitien Children of Hope (Umudun Çocukları) okulunun hemen yanında inşa edilmiştir.

HAİTİ BOUKMAN BUHARA CAMİİ 



GAZZE CAMİLERİ

Ez Züheyr Camii, Bedir Camii, Hamza Camii, Buhari Camii, Hasan El Benna Camii, Safa Camii, Muslim Camii, Sultan 
Abdulhamid Camii ve Tevhid Camii’nin yapımı tamamlanmıştır. 9 camide, 40 bin 800 kişi ibadet edebilecektir. 



GAZZE CAMİLERİ
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DEVAM EDEN CAMİLER



ARNAVUTLUK TİRAN NAMAZGÂH CAMİİ

Yapımına 26.01.2018 yılında başlanılan Tiran Namazgah Camii, klasik Osmanlı mimari üslubuna sahip olup Tiran 
meclis binasının yanında yer alan ve halk arasında Namazgah olarak bilinen bölgede yapılmaktadır.



20.000 m2 inşaat alanına sahip cami yaklaşık 10.000 kişilik cemaat kapasitesine sahiptir. Cami külliyesinde

ibadet alanının yanı sıra konferans salonu, Kur’an Kursu, derslikler, sergi salonları, kütüphane, çalışma alanları,

kültür merkezi ve ‘’Balkan Kültürleri Birlikte Yaşam Müzesi’’ yer almaktadır. İnşaatın önümüzdeki dönemde

tamamlanması planlanmaktadır.



KIRGIZİSTAN BİŞKEK CAMİİ

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapımına başlanan Bişkek Camii tamamlandığında Orta Asya’nın en büyük

camisi olacaktır. Yaklaşık 35 dönüm arazi üzerine kurulan cami külliyesi, dört bölümden oluşmaktadır. Külliye

içinde caminin yanı sıra idare ve eğitim binaları, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerine yönelik salonlar da yer

almaktadır. Bişkek Camii açık alanlar dahil olmak üzere 20.000 kişilik cemaat kapasitesine sahiptir.



Yaklaşık 35 dönüm arazi üzerine kurulan cami külliyesi, dört bölümden oluşmaktadır. Külliye içinde caminin yanı

sıra din hizmetleri müşavirliği, müftülük hizmet binası, konferans ve sergi salonları yer almaktadır. Bişkek Camii

açık alanlar dahil olmak üzere 20.000 kişilik cemaat kapasitesine sahiptir.



KKTC LEFKOŞA HALA SULTAN CAMİİ

Temeli 27 Eylül 2013'te atılan Hala Sultan Camii’nin mimarisinde Edirne Selimiye Camisi’nden esinlenildi. İnşaatı büyük
oranda tamamlanan Hala Sultan Camii ve Külliyesi’nde, sınıflar, çok amaçlı salonlar, yemekhane ve kafeterya gibi sosyal
alanlar bulunmaktadır. Yapımı devam eden cami 3 bin 500 metrekare alana sahip. Hala Sultan Camii’nde, yapımı
tamamlandığında avlusu ile beraber 7 bin 500 kişi ibadet edebilecek. Her biri üçer şerefeli olmak üzere 62 metre
yükseklikte 4 minaresi bulunan Lefkoşa Hala Sultan Camii ibadete hazır olup yakın zamanda açılışı yapılacaktır.





MAKEDONYA ÜSKÜP CAMİİ

Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün merkezinde 4.100 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan cami, 2 bin kişilik
cemaat kapasitesine sahip olacaktır. Cami Külliyesinde; Konferans salonu, Kur’an Kursu, kütüphane, seminer
salonları, yemekhane ve dükkanlar yer alacaktır. Yapımına 2016 yılında başlanılan caminin 2019 yılında bitirilmesi
planlanmaktadır.





CİBUTİ SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN 
CAMİİ VE KÜLLİYESİ 

Yapımına 2015 yılında başlanılan Cami ve külliye inşaatı, başkent Cibuti’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da

bulunduğu Salines Ouest Semti'nde yer almaktadır.



Deniz doldurularak 5 bin metrekare üzerine inşa edilen cami, 2.500 metrekare inşaat alanına sahiptir. Camide açık

alanlar dâhil 3.800 kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Cami haziresi içerisine yapılması planlanan medresede 150

erkek, 150 kız öğrenci eğitim alabilecek olup yapı içerisinde ofis odaları, misafirhane, seminer salonu, mutfak ve

yemekhane gibi birçok sosyal ve idari ünite bulunmaktadır. Caminin temeli Mayıs 2015’te atılmış olup 2018 yılı

içerisinde, ibadete açılması planlanmaktadır.



İSVEÇ GÖTEBORG
MİMAR SİNAN CAMİİ VE KÜLLİYESİ

Ocak 2016 itibarıyla temeli atılarak inşasına başlanan proje, İsveç’teki prestij projemizdir. 5 dönüm arazi üzerine

projelendirilen cami ve külliye inşaatının 2019’un ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir



İNGİLTERE CAMBRİDGE CAMİİ

Cambridge' in büyüyen Müslüman cemaatini barındırabilecek Mill Caddesi üzerinde yer alan camiye ziyaretçiler;
bahçe, kapalı bir revak ve bir atrium aracılığıyla kademeli bir giriş yaşayabilecekler. Cami 1500 kişiliktir. Alt katında
otopark bulunmakta olup 80 araç kapasitesine sahiptir. Külliye de 2 adet lojman, ofisler, sınıflar, anne & çocuk
bakım salonu, kafe ve dinlenme alanları gibi birçok sosyal mekân bulunmaktadır. 2017 yılında başlanan cami
inşaatının 2019 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.





JAPONYA TOKYO DİYANET TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Geleneksel Osmanlı mimarisinde inşa edilmekte olan Kültür Merkezi Üç katlı olarak

projelendirilmiştir. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan inşaatın yakın zamanda açılması planlanmaktadır.
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PLANLANAN CAMİLER



KOSOVA PRİŞTİNE CAMİİ 

Kosova Priştine Camii ve Külliyesi, Priştine'nin merkezinde 8100 m2 arsa üzerine inşaa edilecektir. Avlu ile birlikte

yaklaşık 6 bin 750 metrekare alana sahip olan camide aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecektir. İbadethane ve

avlu alanlarının altında konferans salonu, dükkânlar, sergi salonu, eğitim birimleri, kreş, aşevi, abdesthaneler ve 2

katlı otopark bulunmaktadır.



KARAÇAY ÇERKESYA 
İMAM EBU HANİFE CAMİİ VE İSLAM ENSTİTÜSÜ 

Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Karaçay Çerkesya’da yapılacak olan külliye; cami, İslam Enstitüsü ve

lojmandan oluşuyor. Külliyenin inşaat alanı toplam 4.500 m2 olup yatılı 132 erkek ve 60 kız öğrenci kapasitesine

sahiptir. Müştemilatın genelinde mescitler, yemekhaneler, sohbet odaları gibi sosyal mekanlar bulunmaktadır.



ÇAD 

ENCEMİNE CAMİİ VE SOSYAL TESİSLERİ

Çad’ın başkenti Encemine’de Çad Hükümeti tarafından Başkanlığımıza tahsis edilen 230 dönüm arazi üzerine

Osmanlı Mimarisine uygun 5000 kişilik bir cami yapılması planlanmaktadır. Cami ve Kur’an Kursu, Kültür Merkezi

gibi diğer sosyal donatı alanlarına ilişkin proje çalışmaları devam etmektedir.



FİLDİŞİ SAHİLİ 

CAMİİ VE KÜLLİYE PROJESİ

Fildişi İmamlar Yüksek Konseyi (COSİM) tarafından Başkanlığımıza tahsisi edilen arsa üzerine 2500 kişilik Osmanlı

mimarisine uygun bir cami ve külliye yapılması planlanmaktadır.



VENEZUELA CAMİİ

Venezuela Devlet Başkanının ülkemizi ziyareti vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği cami

projesi, iki ülke arasındaki müteakip toplantılarda da ele alınmıştır. Bu bağlamda Başkanlığımızca örnek projeler

hazırlanarak muhatap kurumlara ulaştırılmıştır. Proje kesinleştikten sonra çalışmalara hız verilecektir.



GEORGETOWN ÜNİVERSİTESİ MESCİDİ 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington Eyaletinde bulunan Georgetown Üniversitesinde yapılması

planlanmaktadır.


