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CAMi HizMu,tLIRiNDE vERiMLiLiĞiı ARTlRlLMAsı

Camilefdcn v.ı&d!ştmnnzln .z,lmi dereced. jstifeıie edcbilmcsini temin ctm€k ve carni üerkezli dan hiznetlerindeki cdtinliı ve vefimlilıği an|rn]al
B§kotlğlmızca çcşiı]i proje|erin hıyİta g§iıitdiği bilinD€ktediİ.
Bu çerçc;ede .ami neİkezıi din hiancllerinde lcrimliliğin art,n|ma§l içinaşağ,daki lıususlara riayct edilecektir

A. CAMI [lERK8ZLi FAALlYETLER

rnahılline ulaşmada eİgsl]i vaıandaşl Drın kuLlartml için reDpa vb. sisl€ ıler sağlanacsİtt.

{:. DiaiER ıll!st]sLAR
l- Bu geİel8ğde ye. alan @ni ve me§citlerle itgiIj },tikümlüliiklef İıüilülüklelt€ ytıİülüle€ekıir,
2- Yaplıacak ola,ı ıarcainaıar mıhalli imkrİlarla kA§llaİıacaıt,r
3_ Bü 8eı.lgede zikrçdijen hu§uslar. din görevlileİ. ınülk sahibi hakiki !e hüklni şahısığla L@rdina§yon vğ işbirhğü sağla arak uyguiamaya gcçiıjleğektir.
+ 05.0],2()l3 ıarihli ve 5l4 srrülü "carİıiıerin Açlk Tutu]ma.§ı Genğ|gesi" }jlfğrlükıen kaldıılmışnr
Bilgiienni vc 8'r'ğini n'a ed€nm, 

Prof- Da. Ali ERBAş
Dilanet lşıeri B.şkını

l- Camile;n Açık Tutulması:
la) sabıh ğz.nı. Diyaret rarlinıinc uygrın oıaİak 8üneşiİ doğmasından hir gl iinc€, Ra,nazan .yında ise imgı ığktinde okunacah[ Saboh ezaİtyla.çllan

cmileı mahılli dunrın ve çelE şon|an goz önonde buluduİulafik İamazdan §onE kapaülacakt!.
(h) canıilcı s§bah na azı dsn §onra öz€l dururn vc y(.rcl şa.rk dil*at€ altnaraİ. hef giin öğle namazıİdan en geç hir sası önc..çtllP, y.ısı nğm.zından $nm

ıapa.nrak iizefe gğn bo)ucE açık tufulacakıır.
(c) Cjerekli güvenlik onielİ|eri ahnmnk kaydıyla tarihi v€ ınerkği caııiler sürdkli açtlt bulundurulabile.€ktiı

kalİrn sü.eleri b.li.leD.bilecektjr.
B. CAMi cÖREvLiLf, Ri\lx FAALiYETLERi
l- cami v§ya mi§!€milaıında din 8ü.vlile.i için bir odı oluşturula.a!ü.. Aynca mi]ftülitlçe h^z Lrlanan Progmmıann uygulıruİas] içiı imk nl!İ ölçü§ünd€ canıj

mısıemılrulıdı -Dini Danı§man]ık Bürosu" açülacakİr, Mek n oluşfurulam3yon ca.nileriı uy8ırn bjr bölirmiiİd€ bu hizmedğr yürIitiıle.€Hir
2 imı gorcvIıIcri. Dıyaneı lşleı Başkanlığl' Gotcv vc Çal§ma YiiığEn.liği'nin .17 nci naddesinin binnci fıkğsüot, (c) bcndind€ }€r a]an "Birden lirzla imaD
hatip vciv'cya müczziı kıyy,ıiolan cııiı..d. haftaıık izin günü dış.drki 8iinl€rd., ı, @z vakitlcri,rd. €örevlikrin tomamı catnid! buluülü ve gö..vi tröb€il€ş€

i_'Kamu kurumlaıı, iş hanı. sanayi birlgesi vb. kts,i zamanll açık bulürnan yerlc.d.ki catıi ve ,nescilıcrdğ göre! yaıan din görevlilğri, görEv yaptıkıarı cd.i.iİl
mei.ıdin k.Dalı olduğu ! aliiıLerdğ.

(ul v ıifhjlut ç< seiiıenecİ btr lnmıd. dın hrmcıi suıuh.t ür..e 8öl(\lenıllrildetlğd;

laİ 96z önünde bıi ttİdurulacjliııı

a_ i:aıni glıırcvlilcn, nkit naımzlaniçin ezandın en az yirmi dakika; cuııa vc ba)ıam n5üazlan için ise en az bir s§aı öncğ crmide hazlr bulunlcnklardıf. Irnam

hğiipler. ciıbbe ve sarlklaİnt giycrck ezİıda!ı öıc. mihİıbi geç€cek]erdir.
5_ üıandaşlanmızın cenıOatl; iılınan naınazı yetişcbilmesi için akşam nmıznın farzından örce iki rck6l ıarı.z kıltnacık kdar beklenocliıir
& c§mrıi; hafla içi !e haft! soltu yoğuıluğ! göz-önündc bulrduİrıarak en uygon giinde gtjrtvlilırin haftalık nin kullnnmAı müftiilüçe belirl.nclektif.

C. CAMİ BIILıJşMALAR!
ı- .sru"ı, ,"--,'t"ırş.ıa.i, uygulamatıa devam ğdilecekli. Progr.İn n hAlkınza dulıııılmasında ızaıni d@cede ha.sısiyeü gösle.i]eekıtr. Progrdı sabah

nanı5zınt mülğkib€n (uı,an ıilğ;eii. rcsbihaı ve kaside okumalaı ile devm ed;p klsı bir sohbet !c du! ile bilinjecekir. Bun, göE:
(a) Her il !e iıçed. ııie.kezi bn camidc hafıada bn gün ınatıalli şanlar v€ c€n)rlin k.tlınİ d. ditka!€ alınüat §abah Dsm^ı buıuşma§ı ıenip .dilecektir

iul cgnaıt;n tıl*iıtın ;ıtifa.lc cdebilmesi için il v; ihc üftillükİerinin Planla|t]as| çerçs!.esinde hcf hans faıktı bir camidc de gbah nafrıazt buluşmalan lenip
edi li:biicccktir.
:_..Biz Btr Ailcyiz. Cıİ.a Gcccsi Aile.e Camideyiz" tetnasıyla çunıı gccelenni değerlendjrnek !c milliolanevi d€ğcrlcrimizin yaşatllmast.da ailelerimizi

*ş"rt"i 
"ı.*t 

."-r*a,yıa hcİ cuı ı g€cesj bütii, cariilerac akşm namazı ile yaısı namazl ara§lndaYasin-i Şerii; s.hbe( ıevbc-i§ıiğfar Ve duadan nüleşekkil biı
prosnm düzenlenecektiı Prc8t!İna bilh§sa kadn ve ç(auklanİ kanllmı teşvik edi|ecektir-

tedbiİleİi ala.ak. va; Kui'anı Kerim ıilaveti gibi irşoı faaliye|len 8ercekleşılr.c.klir Bu durum ilgili müftğlüğe bildiril€.ehir-

D. cAMl DER.SL8Rİ
i_ ıı"i "-,i 

;çin ılonı* -Caı»i Dersleri" progıamı hazıılanıcak ıe bı progmm cıııi i|aı paııo!ırma asılacak, ıynca curn _qünıeri vırz ve hutben;. $nünda vatın-

i.j s"ı,ı, "i,*".. i"-irdan once hatim (biı veya/yaİım cüz). Ya.sin v. Fetih surelen vb. K,İ'an,ı K€rim tilav€t €dilmc§i usul halin§ g€.iril..ektiı

iui ti6ıe ı,.yı yaaı naınazından oncc..Din dorcviisi i].365 Güı" Prcj€si kapsanı$da bir ay.! birhadis, biİ du. ve bir f€Na okııİacak !€ Bs§kanlığı,nız yaytn-

lanndaD istifade ğdilcrğk c€maatc açıkjanacakt!ı
(c) Ceİİıaalin kantıinDm yuksci olduğu rfiı namazlanndan §oİm Kur'an-t Kerim ıilavel edil..€k, okunan ayeil€rin an|amı v€rilip b.ş datik.yl 8ğmc_ve..k

ş.kilde açıklrıııast yap ağhı..

'r"i ü..* "vg,ı.i,-"sında 
canıi gorevıiıennnı ıin)amı Eörc\iaıacakıır lk, veya ııç njnaz vaktiaçıkolaır kamu kürurn. kuruluş ye iş }aı| gibiyerle.d€ki

cmllerde !ör€V tJpal& bu pro8raın|, lurumuriş han,n,n aç,k olduğı zı]ıanleda uygulaya§aı,lır
l0 ı-g-.m, d,.dC" r"ı" ioıe:,lısi "lan 

cmiterdc cumt giinüı tek göİ€vtisi bulünon caıİilerd. isc cumİ !c iziı giinlcrindc ıygu|anmayocakılı
(g) Pro8Dının uy§utğnmas, !,c d€.cılenm€si müfiültikçc sağlanacak!ı
(h) Proimm üç.;;yık döncmlcr halinde planlenıcak. mofıülüğiın onayı a]lnökirn sorıla uygulamaya gcçilc§cktiı

ı_ iJ, ;ı ,i iıç"aj., j. siı qmide hofiada bi. gun {cuman.s;pazaı1 Bışiıan],ğım, yaymlafi ara§ıDda bulunan lıadis kitaplanndan tıadi sshtlcıt lcrtip cdile.ek ir,

3jcami D€n]e.i,, !e..Hadis sohbet]eri.. progrinlaıı, prcgram-tn q,gılaİıca6üç ayhk dönemden önccti soı mesai giırünc kada. DHYS'deİi il_qili .kmnı girile-

cek ve münülükç. oDa]loaca]ihr.
E. t]AMiLERDEKi sf,s sİsTEMLrRiNiN KtJLLANıMI
!- Ez.n ve sali okunurken {minsrede:ı vb,) kul].nııan cihazlann ses düz€ynıin ortala,n& 10"85 dB (desib€I) ala§ınd. uyguİ bir §€vi_vede tüıulma§ma özen g6ste.i"

2_ Ses cihazı ttılıanımıım gerckti olmadığ küçük camiıerde veya ceİıaalin oz oldüğı vakitlerd€ yalın s.sle iktifa edil€c.k \e mikmtbn kut]antlmrya.ıkııı ses

cihazınln kutlanımlna iığyoi dqulduğu halleİd.. C-alİu içi ona]ama s€s düeyi 60-70 dB ağsındo ola.akrır
3_ Mikİolbo vt. .e§ .ihazi**.'aog.,i t ıı-,., ı.".usündı il k ilçe müftliiüklerinc€ di. görYlileİinc yön€lik nahalıinde eğtıimler di'zenlenecckıir, Koilanımln

za.uri olduğu durun la.da mikrotbnuİ ağza çok yakln tutulmam2sl kon§unü din B&evlit€rj bilgilendİileektir

göst€nlecckıif.
F. CAMi MOşTEMİLATI vE K(JLLANıMA ELv[RlşLiLiĞİ
l_ CamiIerdc ka,!ınlmn ibad€tine yönctiı nezih ve uygun mekaDtnrhızırlınacık. kaİarl&, toş. soğuİ birlümle.i, kadmlaİa ayrılma§ı.a izin le.ihİcy€ccktir Abdest

a|maye.lcn vc wc'lerin kad,nlınn kullanınDs uygun ve ycıerli biçimde h^z,.lırımasl sağlana$khr.
2_ Fi;iki alt y.p,sı mğsair olatr conilcrd. çocJ*lmn vc gcnç|crin g€lip z.manlınnı değeriendi.cbi|..ekle.i. ki.ap okuyuP o i'deli !e atışıırmı y"pabite.ekleri
okuma $lonldt oluşfu rula.akİr.
3- cımilcnn abdesı alirıa yerlerinin ve wc't€rin engclli valDd§larımıan erişiminc uyguı halc geıirilmdi sağlanagktr A}İ.a cjrİti ginşle.indc vc §on §cmaal


