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DAĞlTlM YERLERlNE

Rahmet, bereket Ve mağfiret iklimi olan Ramazan aylna erişmenin huzur ve mutluluğunu
yaşamaktaylz, 5 Mayls Pazar günü kllacağlmız ilk teravih namazlnln ardlndan 6 Mayıs Pazartesi
günü tutacağlmlz ilk oruç ile bu mübarek aya glrmiş olacağlz.

Başkanlığımız, her yıl Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir
değerl kamuoyunun gündemine taşlmaktad|r, Konu, Ramazan ayl boyunca etrafll bir şekilde ele
alınarak toplumumuzda bir duyarlılık Ve farklndallk oluşmasl hedeflenmektedir,

Bu bağlamda 2019 yılının Ramazan temasl "Ramazan ve infak" olarak belirlenmiştlr.

İnsanın, Yüce Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla ortaya koyduğu her türlü iyilik, fedakadık ve
harcamalar infak olarak isimlendirilir Bu açldan infak, farz olan zekatl Ve gönüllü olarak yapllan
her türlü hayrl içeren geniş bir kavramdlr.

Pek çok ayet Ve hadiste ihsan ve cömertlikle beraber infak ilahi bir slfat ve peygamberlerin sahip
olduklarl erdemierden bin olarak gösterilmiş, cimrilik Ve mal hlrsl kötülenmiştir. Sahip olduğumuz
her şeyin, bütün nimet Ve servetin asıl malıki yalnızca Allah'ıır. Bızlere düşen, emanetçi olarak
kullandığımız bu nimetleri Ve serveti o'nun rızası doğrultusunda değerjendirmek, dini ve ahlaki
ölçülere göre gereken yerlere, gerektiği ölçüde harcamaktır,

"Allah'a ve Resulüne iman edin, O'nun size emanet olarak verdiklerinden, başkaları için de infak

edin, İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır-" (Hadid, 5717)

Bu ve benzeri ayet_i kerimelerde dünyada elde ettiğimiz imkanlann asıl sahibi hatlrlatlllr, Böylece
bulunduğumuz konumun bilincinde olmamlz gerektiğine dikkat çekilir, Bu ayel-i kerimenin

tefsirinde müfessirler, infakln konusu olarak ilk hatlra gelen şeyin servet olmakla beraber, infakln

başkalarıyla paylaşılabilecek her türlü maddi ve manevi imkan olarak düşünülmesi gerektiğini de

ifade etmişlerdir.

infakın isteyerek Ve seve seve yapılması, karşıIığında herhangi bir menfaat beklentisine
ginlmemesi önem ae etmektedir, (insan, 76/8-10) Ayrlca infakta gösterişten, karşlslndakini
rencide edecek tutum ve davranışlardan şiddetle kaçınılmalıdır. (Bakara, 21261-262) Zia infakla
önemlj olan gönülden yapllmasıdlr Gönul zengınliğine kavuşamamlş, gönlünü infaka açamamlş
insanların merhamet Ve cömertliği kuşanmalarl, iyilik ve güzellikleri çoğaltmalarl mümkün

olamayacaktlr,
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Bilindiği gjbi infak, nafaka ile aynı kökten türetilmiştir ve en geniş anlamlarından biri ihtiyaç sahibi
olanlarln nafakalarl için imkön Ve flrsatlar oIuştUrmaktlr, Dolayısıyla, yatırımlar yapmak, iŞyerleri
açmak Ve geliştirmek, mümkün olduğunca çok personel istihdam etmek suretiyle çok saylda
kişinin ve ailenin geçimlerini sağlama|arlna çallşmak da infak|n çeşnlerinden bjrisidir

lnfakın en büyük amaçlarından biri ekonomik canlılığın temın edilmesi, para ve servetin atıl
kalmasının önüne geçilmesidir. " Altln Ve gümüşü (genel olarak parayl Ve serveti) biriktirip
sayarak Allah yolunda ınfak etmeyenler yok mu, işte onlara acı bir azabı müjdelel" (Tevbe, 9i34)
aye!i kenmesı bu gerçeğl bizlere öğretmektedlr

Ramazan ayının infak ayı olarak n itelendirilmesi, Hz, Peygambeiin (s,a,s,) her zaman cömert
olduğu halde Ramazan ayı içerisinde ümmetine kllavuz olarak cömertliğin zirve örnekliklennı
sunuşu önemli bir husus olarak değerIendirilmelidir. (Buhari, Savm,7)

Ramazan kelimesi, bize mübarek bir zaman dilimlni, manevi bir huzur iklimini anlatlr. "Ramazan
ve infak" konusunun ele alınlşl, Ramazan'ln bu maneVi ikliminde toplumsal yaplmlzlI
kardeş|iğimizi Ve toplumsal dayanlşmamlzl güçlendirici çalışmaların hayata geçirilmesine Ve bu
yönde toplumsal bir farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Çünkü Ramazan,
dayanışmanın Ve kardeşliğin daha da olgunlaştlrllabilmesi için Müslümanlara ikram edilmiş bir
bereket mevsimidlr

Ramazan ayl, ibadettir, rahmettir, mağflrettir Ramazan ayı, ruh ve nefis için, birey Ve toplum içln
takvadlr, korunmadlr Ramazan ayl, selamd|r, esenliktir, sükünettir, huzurdur, dinginliktir
Ramazan ay|, kardeşliktir, dayanışmadır, paylaşmadır Ramazan ayı, berekettir, ziyafettir,
zarafettir. Ramazan ayl, zen9inin oruç tutarak yoksulu anlamasldır

Bu bağlamda Ramazan ayı boyunca lnfak Ve cömertliğin bireysel Ve toplumsal faydalarına dikkat

çekilecek, toplumun bütün kesimlerinde konuya ilişkin bir fa*ındalık oluşturulmaya çallşllacaktlr
Başkanlığımızca konuyla ilgili kamu spotu, klsa fllm Ve bilgilendirme kitapçlklarl müftülüklerimize
ulaştırıIacaktır Aynca Dıyanet Aylık Dergi Mayıs sayısı "İnfak" gündemi ile hazırlanacaktır

Tüm bu çallşmalar yanlnda kampanyanln icrasl sadedinde Ve genel Ramazan hizmetlenmiz

çerçevesinde müftülüklerimiz Ve dlş temsilcilaklenmizce aşağldaki hususlara dikkat edilmesi önem
az etmektedir,
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A_ iRşAT HizMETLER|

1. irşat hizmetlerinin etkin Ve Verimli bir şekjlde yürütülmesi için Müftülüklerce gerekli tedbirler
allnacaktür

2, Hazırlanacak olan Ramazan ay vaaz ve irşat programında "İnfak" konusu kapsamlı bir

şekilde işlenecektir
3, Ramazan aylnda yürütülen Vaaz Ve irşat hizmetlerlne katkı sağlamak amaclyla

Başkanlığlmız merkez teşkilatl personeli "Ramazan Buluşmalan Programı" kapsamlnda 81

ilimizde görevlendirilecek olup, söz konusu program|n plan|ama ve koordinasyonunda
Müftülüklerce gerekli tedbider allnacaktlr.

4 llahiyaVlslami llimler Fakültesi öğretim üyeleri, eğitım görevlileri, Imam-Hatip Lisesi meslek
derslen öğretmenleri, dan kültürü Ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri, emekli müftü, Vaiz Ve din
görevlilerinın müftülüklerce uygun görülecek camiIerde; cami görevlilerlnin de kendi
camilerinde Vaaz etmeleri sağlanacaktlr

5. vaazla( zamanlnda başlatllacak Ve ezanla beraber bitirilecektir,
6. il müftülen belirleyecekleri "Kardeş il"de, ilçe müftülerl ise göreV yaptlklarl ilin ilçeleri

araslndan tesplt edecekleri bir "Kardeş llçe"de karşılıklı olarak Vaaz Ve irşat hizmetinde
bulunacaktlr.

7 Yerel durum ve özel şartlar dikkate allnarak dini danlşmanllk ve rehberlik hizmetleri
sürdürulecektir

8, Yerel TV Ve radyolarda irşat Ve mukabele programlarl gerçekleştirilecek, personelin yerel
basında dini/ahlakı konularda yazl yazmala,| teşVik edilecektir,

9, Bayram mesajlarl Diyanet lşleri Başkanl taraflndan Verileceğinden Müftülerce ayrlca mesaj
yaylmlanmayacaktlr

10- ll Ve ilçe müftülükleri lle yurtdlş| temsilcilikleri taraflndan hazldanan "Ramazan Özel Vaaz ve
lrşat Programı" 03 Mayıs 20'l9 cuma günü mesai bitimine kadar DHYS'ye kaydedllecektir.

B- cAMiLERLE iı-ciı-i aı-ııııncnK TEDBiRLER

1, Ramazan ayl öncesinde bütün camiler ile müştemilatlarlnln genel temizlioi, bahçe Ve çevre
düzenlemesi, onarımı ve bakımı yapılarak ibadetin huzur ve huşu içınde ifası için her türlü
tedbir allnacaktür,

Camilerdeki ses slstemi ve kullanımı, rahatslz edici Ve lbadet huşuunu bozucu mahiyette
olmayacaktlr, Bu kapsamda gerekli olmadlkça, küçük camilerde hopadör kullan llmayacaktlr
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3 Kadınların kUllanacaklarl abdesthanelerde iyileŞtirme yapllacak, camilerde ibadet edecekleri
mekanlar uygun hale getirilerek çocuklarlyla blrlikte camiye deVam etmeleri teşVlk
edilecektir,

4, Cami içi ve dışı aydınlatmalar kontrol edilecek, minarelerdeki kandiller Ramazan ayı
boyunca iftar vaktinde yakılacak, imsak vaktinde söndürülecektir.

5 Camilerdeki mahyalarla ilgili olarak "Camilerin Bakım Onarım ve Çevre Tanzımi
Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile 1 1 -05-2010 tarihli Ve 934 sayılı Başkanllk talimatlna riayet
edilecektir.

6. Camilerdeki Vaaz, irşat Ve mukabele gibi programlar cami panosuna asllarak ilan edilecek,
toplumun her kesimine çeşltli yollarla duyurulacaktlr.

7. Çeşitli sebeplerle görevhsi bulunmayan camilere personel görevlendirilecektir.
8, Ramazan ayını tatil yörelerinde, sahil sitelerinde ve yaylalarda geçiren vatandaşlarımız ile

mevsimlik işçilerin ibadetlerini rahat blr şekilde yerine getirebilmeleri için mobil mesclt
kurulumu vb tedbirler alınacaktır.

9. Gerekli güVenlik tedbirleri allnmak suretiyle il Ve ilçelerde en az bir cami Kadir Gecesi'nde
sabah namazlna kadar açık bulunduru laca ktlr.

10. Başkanllğlmızca |l ve ilçe müftülüklerine gönderilen 05 03.2013 tarihIi Ve 514 sayılı
"camilenn Açlk Tutulmasl Genelgesi" ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilecektir.

c- iBADETLERLE iLGiLi ALlNAcAK TEDBiRLER

1. Namazlarda ta'dil-i erkina riayet edilecek Ve teravih namazları, "iki ya da dört rekatta bir
selam vermek suretiyle" klldlnlacaktlr

2 Sabah ezanlarü Başkanllk takvimine göre her camide aynı anda imsak Vaktinde okunacaktlr
3. Akşam ezanlarınln Vak,tinde okunmaslna özen gösterilecek Ve camilerde akşam namazl

klld lnlacaktlr.
4. Her il ve ilçede imkenlar ölçüsünde en az bir camide halimle teravih namazı kıldırılması

sağlanacak Ve bu camiler önceden cemaate duyurulacaktlr Bu yıl Ramazan ayl 29 9ün
olduğundan birlikteliğin sağlanması amacıyla 30. cüz son teravih namazında okunacaktır.

5. ltikafa girmek isteyenler için müftüldklerce belirlenecek camiler itikAf lçin hazlrlanacakllr.
ltikaf süresince ilgili kişiler temizlik Ve cami adablyla ilgili gerekli hassasiyetlere dikkal
etmeleri konusunda bilgilen dirile ce ktir,

6. ltikafa teşVik bağlamlnda gençlere bilgilendlrme yapılacaktır
7. Camilerde ve Kuı'an kurslarında mukabele programlarl hazlrlanacak, tüm cami görevlileri Ve

Kur'an kursu öğreticileri mutlaka mukabele okuyacak Ve icrasl takip edilecektir. Mukabele
programlarlnda k|raatten sonra en az 15 dk cüzlerin ihtiva ettiği önemli mesajIar cemaate
aktarllacaktlr
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8. Müftülüklerce Kur'an ziyafeti programları düzenlenebilecektir, Bu programlar tertip edilirken
bölgede görev yapan din görevlileri tercih edılecek Ve görevlilerin camilerindeki hizmetlerin
aksatmamaslna özen gösterilecektir.

D- DiĞER HusUSLAR

'1. Şehit yaklnları ve gaziler başta olmak üzere yetlmler, engelliler, göçmenler, emekli personel,

çocuk evleri, öğrenci yurtlan, huzurevi, hastane, ceza in'faz kurumu, AMATEM, kadın konuk
evleri Vb, kişi Ve kurumlar ziyaret edalecek, bahse konu kişi Ve kurumlara yönelik mahal|i
imkanlar ölçüsünde iftar Ve Ramazan özel programlarl düzenlenecektir.

2. "Biz Bir Aileyiz cuma Gecesi Ailecek Camideyiz" projesi kapsamlnda mahalle Ve
sıtelerde komşuluğu yeniden ihya etmek amacıyla din görevlilerimizin mahalle ve apartman
iftadarl düzenlemeleri teşvik edilecektir

3. "Büyüklerimiz Küçüklerle if(ih)ar Ediyor" projesi kapsamlnda Aile Ve Dini Rehberlik
Bürosu Koordinatörlerinin öncülüğünde sosyal hizmet kurumlarında kurum baklml altlnda
olan çocuklarln Huzurevi sakinlerine yönelik hazlrlayacaklarl ilahi, şiir, kartela sepeti gibi
mini etkinlikleri sergileyebileceği iflar programıi programlarl düzenlenecektir

4 camiler Ve gençlik merkezleri bünyesinde gençlere yöneIak iftar ve sahur programIarı
düzenlenecektir,

5 "Mobil Mescit Kurulan Yerler" ile Ekli "Ramazana Özel Cami Bilgileri" 3 Mayls 2o19 cuma
günü mesai bitimine kadar DHYS'ye kaydedilecektir,

6, Ramazan ayl boyunca zorunlu haller dlşünda, caml görevlilerlne yllllk izln
kullandlrl lmayacaktlr,

7, Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve konuyla ilgili kitap, dergi ve diğer basılı, görsel ve
sesli materyalin bulunduğu "Ramazan ve infak" temall Ramazan ay|/:|a özel web sitesi
(ramazan.diyanet.goV.tr) Personelimize duyurulacaktır,

8- Başkan|ığımızca hazlrlanan yazılı, görsel Ve işitsel materyallerin etkinlikIerde, yerel TV Ve

radyolarda yaylmlanmasl, "Ramazan Ve infak" konulu kitabln dağltlm Ve tanltlml
sağlanacaktlr,

9 Vatandaşlarlmlzln zekat, fitre, sadaka 9ibi nakdi yardlmlarlnln ihtiyaç sahiplerine sağhkll Ve

9üVenli bir şekilde ulaştlrmalarl için farklı bağlş kanallarlnln olduğu belirtilecek özellikle 40
yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye Diyanet Vakfl'nln söz konusu ibadetlerin ifasl için güVenli bir
adres olduğu hususu lşlenecektlr.

10, Yardlm toplama faaliyetleri 2860 sayılı "Yardım Toplama Kanunu" ıle "Yardım Toplama Esas
Ve Usullen Hakkında Yönetmelikte bellrtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir, Bu
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Dağıtım:

Gereği,

81 il Valiliğine (il Müftülüğü)ne

bağlamda, hlçbir şahls Ve kuruluşun camilerde Ve müştemilatlnda usulsüz Ve yelkisiz bir

şekilde yardlm toplamaslna müsaade edllmeyecektlr,

Bu Vesile ile aziz milletimlzin Ve lslam aleminin Ramazan aylnl tebrik eder, bütün insanllk için
hayırlara Vesile olmasınl Yüce Allah'tan dilerim.

Bilgilerinizi ve gereğinı nca edenm.



2019 YlLl RAMAZANA özrı- cırvıi BiLGitERi EK-2

Cami Adı:

M ilatlnda her iftar verilecek mi?

itlkafa izin verilecek mi?
ltük.lıç,n mulk, ıml,i.n on.v .l,n.d.lln.c.İ c.mi1.1 ".v.t'i isa..ll.V.c.ıl..dr )

Kadir gecesinde sabaha kadar açık tutulacak mı?
(.tr3.c.5]nd..cll tuiulmık ur... mÜÜkı.mft.n o..y.lnan/.lın..ık..hi.r ".v.!',

cami Görevlisinin
Adı Soyadı:

Tarih ve İmza:

1 FoRM YURTiçlıüoE lVlLça MÜmjsÜ, YURTD|9|ırD^ MuşAvlR / AI§t / xooiOillATÖn lLE l5TlşAnE EDllolrTtİ soNnA ooL OUiuLAcArni

2 6U FonM cAMl coRlV!lLEii TAMFlı{oAN oo!ouRuLAGAx VE MüFİüLüxTaxl / YURTD|şı TEM5l!clLi6iııo€İi oHYs soiuMLusuNA TcsLiM EDlttcCİİin

, oHVs soRlJMLusu, loRM DAxi 6lLciLER| TALıMATTA 6EtiRliLEN TARIHE xAoAR DHYs ÜzERlNo€xl "RAMAıAlılA ozEl cAMl 3llGlLERl' EKRAı,ılNA ıtYOaOEct(iR

. Bu ,oiM MUFruLÜrTE / YuırDlsl İEMslLoUGhD€ MIJHAFAZA €ollacax Hiç6iR YERE GÖnDatlLMaYEcEf|i.

M uka bele oku naca k ml? +
Mukabele Okuyaca k Görevliler Ha ngi Va kitlerde Okunaca k

Adl soyadl sicilNo
öğl€den öğled€n

önce

1

7

3

Mahya asllacak ml?
*

Asılacak Mahya Metinleri
1

2

3

Hatimle teravih namazı kılınacak mı?
*

Hatimle Teravih Namazl klldlracak personelin

Adı Soyadı sicil No

1

2

3


