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PROJENİN

PROJE TANITIM KARTI
Adı

Cami-Engelli Buluşmaları

Sorumlusu

İl ve İlçe Müftülükleri

Amacı

Engelli bireylerin cami hizmetlerinden daha çok istifade etmesini
sağlamak.


Kur’ân ve sünnet ışığında oluşan bilgi ve birikimin engellilerin
hayatlarına yansıması.



Engellilerin manevi açıdan huzura kavuşmaları.

Hedefleri

Hedef Kitlesi

Engelliler

Süresi

2021 Yılı Boyunca Her Ayın Son Pazar Günü
GİRİŞ

Yaratıkların en mükemmeli ve en şereflisi olan, alemde var olan her şey hizmetine sunulan
insanın Allah katındaki değeri îman, ibadet, sâlih amel, takva ve güzel ahlakı nispetindedir.
Çünkü Allah insanları bu açıdan değerlendirmekte, onların fizik yapılarına, renklerine, ırklarına,
cinsiyetlerine, sağlam veya engelli oluşlarına bakmamaktadır.
İmtihan âleminde engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi, sağlıklı olmak da bir
üstünlük sebebi değildir. Bu manada topluma düşen görev engellilerin engellerini kaldırmak,
onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmaktır. Sorumluluk bilinci, merhamet ve
adalet anlayışı ile hayatımızın bir gerçeği olan tüm engelli kardeşlerimize karşı göstereceğimiz
ilgi, duyarlılık ve farkındalık bireysel ve toplumsal hayatımızda rahmet, bereket ve huzura vesile
olacaktır.
Engelli vatandaşlarımız, Başkanlığımızın önemli muhatap kitlelerindendir. Alanda yürütülen
hizmetlerdeki temel yaklaşım, engellilerin dinî vecibelerini engelsiz bir şekilde yerine
getirmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüterek onlara dinî rehberlik manevi destek
sağlamaktır. Bu itibarla “2021 Yılı Eylem Planı” çerçevesinde ülke genelinde il ve ilçe
müftülüklerince belirlenecek merkezi camilerde engelli vatandaşlarımıza yönelik, aşağıda
belirtilen çerçevede “Cami-Engelli Buluşmaları” programları düzenlenecektir.
PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI


Söz konusu buluşma programları il ve ilçe müftülüklerince belirlenecek engelli erişimine
uygun merkezi camilerde gerçekleştirilecektir.
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Programlar engelli koordinatörünün sorumluluğunda ve katılımıyla icra edilecektir.



Her ayın son pazar günü öğle namazında engelliler ile bir araya gelinecektir.



Program uygun vasıtalarla yerelde engellilere etkin bir şekilde duyurulacaktır.



Programın uygulandığı camilerde vakit namazından önce veya sonra Kur'ân-ı Kerîm
okunacak; iman, ibadet, ahlak konuları ile engelli sahabilerin hayatlarının işlendiği kısa bir
sohbet yapılarak dua ile program sonlandırılacaktır.



İmkânlar nispetinde yapılan sohbet, işitme engelliler için işaret diline çevrilecektir.



Programların icrasında koronavirüs tedbirlerine azami riayet edilecektir.



Buluşma programları 2021 yılı boyunca sürdürülecek ve her ay DHYS “Faaliyet > Faaliyet
Kaydetme” ekranından “Diğer Faaliyetler > Dini Faaliyetler > Cami-Engelli Buluşması”
faaliyet türüne hedef kitle “Engelliler” seçilerek kaydedilecektir. Her ay için ilgili
müftülükçe yalnızca bir kayıt oluşturulur. Kayıt sırasında “açıklama” kısmına “Cami-Engelli
Buluşması” ibaresi yazılır.

Proje Genel Koordinasyonu
Din Hizmetleri Genel Md.
Cami Hizmetleri Daire Bşk.
0312 295 73 33
camihizmetleri@diyanet.gov.tr

Bilgi İçin İletişim
Ramazan DAĞLI
Diyanet İşleri Uzmanı
0312 295 72 68
ramazan.dagli@diyanet.gov.tr
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Hüseyin TENİZ
Musahhih
0312 295 72 67
huseyin.teniz@diyanet.gov.tr

