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Ülkemizde camiler genel olarak hayırsever kişi veya kuruluşların katkılarıyla inşa edilmekle
birlikte, camilerin konumu, kapasitesi, mimarisi, estetik ve işlevsellik durumlarını kapsayacak şekilde,
cami  inşa süreçlerini  düzenleyen  bir  kural  veya  standardın  bulunmadığı  malumdur.  Cami  inşa
faaliyetlerinin, daha  çok  cami  inşasını  üstlenen  kişi  veya  kurumların  tercihleri  veya  inisiyatifleri
doğrultusunda şekillenmesi; camilerin mimarisi, estetiği, konumu, işlevselliği, kapasitesi, işletme giderleri
ve bakım onarımları gibi alanlarda muhtelif problemler ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu durum nedeniyle
uygulamada, camilerin mekan bakımından toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktan uzak olması,
nüfus  yoğunluğuna  göre  konumlanmaması,  işlevsellikten  uzak  olması,  işletme  ve bakım-onarım
giderlerinin karşılanamaması gibi olumsuz durumların da gündeme geldiği bilinmektedir.

Başkanlığımızca,  yukarıda  zikredilen  hususlar  dikkate  alınarak,  cami  inşa  süreçlerinde
vatandaşlarımıza, hayırsever kişi veya kuruluşlara rehberlikte bulunmak, camilerin; bulunduğu yerleşim
biriminde ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak şekilde, fiziki çevre ve iklim koşullarına uygun, mimari,
estetik, işlevsellik  ve  kapasite  açısından  yeterli  nitelikte  inşa  edilmesini  sağlamak,  bu  alanda
toplumumuzda var olan ilgi ve talebi olumlu yönde değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği
halinde  cami inşa  süreçlerini  yürütmek  amacıyla " '' hazırlanmışCami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu
ve ilgide kayıtlı Başkanlık onayı ile uygulamaya konulmuştur.

Bu itibarla,
1. Müftülüklerimiz tarafından, ekte yer alan "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu"nun, cami inşa

faaliyetleriyle ilgilenen ve bu alanda destek sağlayan dernek, vakıf gibi sivil kuruluşlar ve ilgili resmi
kurumlarla paylaşılması,

2. İl/İlçe Müftülüklerimiz tarafından Kılavuzda yer alan hususların uygulama sürecine yönelik
olarak ilgili kişi veya kuruluşlara rehberlikte bulunulması ve uygulama sürecinin takip edilmesi,

3. Dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlar ile hayırsever kişilerce hazırlanan/hazırlatılan cami
projelerinin Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre gözden geçirilmesi,

4. Kılavuza ilişkin uygulamada karşılaşılabilecek sorunların Başkanlığımıza bildirilmesi, 
Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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