
 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN 17.04.2020 TARİH VE E.324333 SAYILI 

“2020 YILI RAMAZAN AYINA DAİR TALİMATI” 

 

 

1- Başkanlığımızca COVİD-19 ile ilgili alınan tedbirler kapsamında cami ve mescitlerde Cuma 

namazları,  cemaatle teravih namazları ve  vakit  namazları  kılınmayacaktır. Vatandaşlarımız,  

namazlarını evlerinde aile bireyleriyle birlikte kılmaya teşvik edilecektir. 

2- Ramazan ayında isteyen vatandaşlarımızın namazlarını münferiden eda edebilmeleri için cami ve 

mescitler açık tutulacağından bütün cami ve mescitler ile müştemilatlarının genel temizliği, lavabo, 

tuvalet, abdesthane, şadırvan gibi kısımları başta olmak üzere bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle 

dezenfekte edilmesi, sık sık havalandırılması ve temizliğe her zamankinden daha fazla özen 

gösterilmesi sağlanacaktır. 

3- Camilerde ezan,  salâ ve gerekli durumlarda duyuru için dış seslendirmede kullanılan cihazların ses  

düzeyleri  uygun  seviyede  (70-85  dB) tutulacak,  sesin  net  ve  pürüzsüz olmasına özen 

gösterilecektir. 

4- Cami minarelerindeki kandiller Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde yakılacak,  imsak vaktinde 

söndürülecektir. 

5- Camilerdeki mahyalarla ilgili olarak  "Camilerin Bakım  Onarım  ve  Çevre  Tanzimi Yönetmeliği"nin 

ilgili maddeleri ile 11.06.2010 tarihli ve 934 sayılı Başkanlık talimatına riayet edilecektir. 

6- Sabah ezanları Başkanlık takvimine göre  her  camide  aynı  anda  imsak  vaktinde okunacaktır. 

7- Akşam ezanlarının tam vaktinde okunması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

8- Ramazan Ayı boyunca her gün yatsı ezanından önce sala, ezana müteakip ekteki dua okunacaktır.  

Ayrıca  Cuma  günleri  öğle  ezanından  önce  sala,  ezana  müteakiben mezkûr dua okunacaktır. 

9- COVİD-19  ile  ilgili  alınan  önlemler  göz  önünde  bulundurularak  cami  ve  mescitlerde itikâfa 

girmek isteyenler için daha sonra bilgilendirme yapılacaktır. 

10- Din görevlilerimiz her gün sosyal medyada "Din Görevlisiyle 365 Gün" kitabı içerisinden tespit  

edecekleri  bir  ayet,  bir  hadis,  bir  dua  ve  bir  fetvayı  yazılı  veya  görsel  olarak (resim, pdf vs.) 

vatandaşlarımızla paylaşacaktır. 

11- Din görevlilerimiz, Ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV'de; Sahur Programından sonra  (imsak  

saatine  göre  değişiklik  gösterebilir),  ayrıca  15:00  ve  24:00  saatlerinde okunacak  olan  mukabele  

programlarının  duyurulmasını  ve  bu  programların  takip edilmesini teşvik edecektir. 

12- Kur'an-ı  Kerim  okumasını  bilen  vatandaşlarımızın  ferdi  olarak  mukabele  okumaları teşvik  

edilecek,  okunacak  olan  hatimlerin  (Kadir  Gecesine  kadar  tamamlanmaları halinde)  duası  Kadir  

Gecesinde  TRT1  ve  Diyanet  TV  ekranlarında  düzenlenecek programda  topluca  yapılacaktır.  

Görevlilerimiz  bu  konuda  vatandaşlarımıza  gerekli yönlendirmeyi yapacaktır. 



13- COVİD-19  sebebiyle  dayanışmaya  ihtiyacımızın  olduğu  bu  dönemde Cumhurbaşkanımız  Sayın  

Recep  Tayyip  ERDOĞAN  tarafından  başlatılan  "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"  kampanyasına  destek  

verilmeye  devam  edilecek  ve  bu  hususta vatandaşlarımız teşvik edilecektir. 

14- COVİD-19 ile ilgili alınan önlemler kapsamında iftar programları düzenlenmeyecek ve davetlere 

icabet edilmeyecektir. 

15- Yerel  durum  ve  özel  şartlar  dikkate  alınarak  manevi  danışmanlık  ve  dini  rehberlik hizmetleri 

sosyal medya imkânları kullanılarak sürdürülecektir. 

16- COVİD-19  ile  mücadele  kapsamında  valilik  ve  kaymakamlıkların  koordinasyonunda oluşturulan 

"Vefa Sosyal Destek" gruplarında verilen hizmetlere devam edilecektir. 

17- Yerel  medya  üzerinden  yapılan  dini  içerikli  programlar,  yazılan  makaleler  ile  sosyal medya 

araçları üzerinden gerçekleştirilen vaaz-irşad faaliyetleri DHYS'ye, ilgili personel tarafından 

kaydedilecektir. 

18- Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve konuyla ilgili kitap, dergi ile diğer basılı, görsel ve sesli 

materyallerin bulunduğu "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı Ramazan ayına özel web sitesi 

(ramazan.diyanet.gov.tr) personelimize duyurulacaktır. 

19- Vatandaşlarımızın zekât,  fitre,  sadaka  gibi  nakdi  yardımlarının  ihtiyaç  sahiplerine, fakirlere,  

öğrencilere,  Kur'an  kurslarına  vb.  yerlere  sağlıklı  ve  güvenli  bir  şekilde ulaştırmaları için Türkiye 

Diyanet Vakfı'nın söz konusu ibadetlerin ifası için güvenli bir adres olduğu hususu Vatandaşlara 

duyurulacaktır. 

 

Yukarıda tadat edilen maddelerin hassasiyetle ifası hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. 
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