
2019 YILI RAMAZAN TALİMATI 

 

A- İRŞAT HİZMETLERİ 

 

1- Ramazan ayı vaaz ve irşat programında “İnfak” konusu kapsamlı bir şekilde işlenecektir. 

2- Vaazlar zamanında başlatılacak ve ezanla beraber bitirilecektir. 

 

B- CAMİLERLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER 

 

1- Ramazan ayı öncesinde bütün camiler ile müştemilatlarının genel temizliği, bahçe ve çevre düzenlemesi, 

onarımı ve bakımı yapılarak ibadetin huzur ve huşu içinde ifası için her türlü tedbir alınacaktır. 

2- Camilerdeki ses sistemi ve kullanımı, rahatsız edici ve ibadet huşûunu bozucu mahiyette olmayacaktır. 

Bu kapsamda gerekli olmadıkça, küçük camilerde hoparlör kullanılmayacaktır. 

3- Kadınların kullanacakları abdesthanelerde iyileştirme yapılacak, camilerde ibadet edecekleri mekânlar 

uygun hale getirilerek çocuklarıyla birlikte devam etmeleri teşvik edilecektir. 

4- Cami içi ve dışı aydınlatmalar kontrol edilecek, minarelerdeki kandiller Ramazan ayı boyunca iftar 

vaktinde yakılacak, imsak vaktinde söndürülecektir. 

5- Camilerde vaaz, irşat ve mukabele gibi programlar cami panosuna asılarak ilan edilecek, toplumun her 

kesimine çeşitli yollarla duyurulacaktır. 

6- Gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle Kadir Gecesinde Diyanet Sitesi Rahman, Fatih Sultan 

Mehmet, Kendirli ve Murat Paşa Camileri sabah namazına kadar açık bulundurulacaktır. 

7- Başkanlığımızca il ve ilçe müftülüklerine gönderilen 05.03.2013 tarihli ve 514 sayılı “Camilerin Açık 

Tutulması Genelgesi” ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilecektir. 

 

C- İBADETLERLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER 

 

1- Namazlarda Tâ’dil-i erkâna riayet edilecek ve teravih namazları, “İki ya da dört rekâtta bir selam vermek 

suretiyle” kıldırılacaktır. 

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

3- Akşam ezanlarının vaktinde okunmasına özen gösterilecek ve camilerde akşam namazı kıldırılacaktır. 

4- İlimizde Murat Paşa ve Alaattin Camilerinde hatimle teravih namazı kılınacaktır. 

5- Camilerde ve Kuran kurslarında mukabele programları hazırlanacak, tüm cami görevlileri ve Kuran kursu 

öğreticileri mutlaka mukabele okuyacak ve icrası takip edilecektir. Mukabele programlarında kıraatten 

sonra en az 15 dk. Cüzlerin ihtiva ettiği önemli mesajlar cemaate aktarılacaktır. 

 

D- DİĞER HUSUSLAR 

 

1- “Biz Bir Aileyiz Cuma Gecesi Ailecek Camideyiz” projesi kapsamında mahalle ve sitelerde komşuluğu 

yeniden ihya etmek amacıyla din görevlilerimiz mahalle ve apartman iftarları düzenlemeleri 

yapabileceklerdir. 

2- Ramazan ayı boyunca zorlu haller dışında, cami görevlilerine yıllık izin kullandırılmayacaktır. 

Görevlilerimiz her biri görevlerinin başında olacaktır ve hiçbir surette görev mahallerini terk 

etmeyeceklerdir. 

3- Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve konuyla ilgili kitap, dergi ve diğer basılı, görsel ve sesli materyalin 

bulunduğu “Ramazan ve İnfak” temalı Ramazan ayına özel web sitesi (ramazan.diyanet.gov.tr) 

personelimiz tarafından takip edilecektir. Alo 190 hattının açık olduğu vatandaşlarımıza duyrulacak. 

4- Vatandaşlarımızın zekât, fitre, sadaka gibi nakdi yardımlarının ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve güvenli bir 

şekilde ulaştırmaları için farklı bağış kanallarının olduğu belirtilecek özellikle 40 yılı aşkın tecrübesiyle 

Türkiye Diyanet Vakfının söz konusu ibadetlerin ifası için güvenli bir adres olduğu hususu işlenecek. 

Türkiye Diyanet Vakfı Niğde Şubesinin Şehit Ömer Halisdemir Meydanında bulunan standı 

vatandaşlarımıza tanıtılacak. 

5- Yardım toplama faaliyetleri 2860 sayılı “Yardım Toplama Kanunu” ile Yardım Toplama Esas ve Usulleri 

Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda, hiçbir şahıs ve 

kuruluşun camilerde ve müştemilatında usulsüz ve yetkisiz bir şekilde yardım toplamasına müsaade 

edilmeyecektir.  

 


