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2021 YILI RAMAZAN AYI HİZMETLERİ 
 

 

Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimine girmek üzereyiz. 12 Nisan 2021 Pazartesi günü ilk 

teravih namazını kılarak, 13 Nisan 2021 Salı günü de ilk orucumuzu tutarak Ramazan ayına girmiş 

olacağız. Bizleri, bu mübarek aya kavuşturan Yüce Rabbimiz’e hamd ediyor, O’nun sevgili kulu ve 

elçisi Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s.)’e binlerce salât ve selâm ediyoruz. 

 

Ramazan, bir yıl boyunca dünyevî meşgaleler ile yorgun düşen vücutlarımız ve maneviyatımız için 

bir dinlenme, soluklanma ve toparlanma ayıdır. Ramazan,  ibadet ve tefekkür hayatımız kadar 

sosyal hayatımıza da canlılık kazandıran bir aydır. Din hizmeti sunan bir teşkilat olarak pandemi 

şartlarının devam ettiği bu Ramazan ayında da Ramazan-ı Şerif’i en iyi şekilde değerlendirmek ve 

cemaatimize en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olacağız. Bu sebeple, Ramazan ayı 

hizmetlerinin aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde yürütülmesi önem arz etmektedir:  

 

I- Ramazan Ayına Hazırlık ve Hizmetlerin Koordinasyonu 

1. Yerel ve federal düzeydeki pandemi tedbirlerine azamî dikkat gösterilerek, 

camilerimiz Ramazan ayıda da beş vakit namaz ile Cuma ve teravih namazlarına açık 

tutulacaktır.   

2. Dini Danışma Kurulu Başkanları ve Eyalet/Bölge Birlikleri koordinesinde haftada bir 

grup/bölge dernek yöneticileri ve din görevlileri ile online sahur buluşmaları 

gerçekleştirilecek ve Ramazan hizmetleri değerlendirilerek yönetici ve görevlilerin 

hamiyet ve gayretlerinin en üst düzeyde tutulması sağlanacaktır.  

3. Ramazan ayı başlamadan önce camilerimizin iç ve dış temizliği yapılmalıdır. Bu 

bağlamda, bir temizlik kampanyası düzenlenerek, dernek yönetimlerinin rehberliği 

ve koordinasyonunda, camiye hizmete alıştırılmaları bakımından, özellikle 

gençlerimizin desteğinin sağlanmasına çalışılacaktır.  

4. Camilerimizin ses sistemleri gözden geçirilerek vaaz, irşat ve ibadete uygun hazır 

halde bulundurulacaktır.  

5. Dinî kisveler (sarık, cübbe) gözden geçirilecek ve ihtiyaç halinde yenilerinin alınması 

cihetine gidilecektir.  

6. İbadet için kadınlara tahsis edilmiş mekânların temiz, düzenli ve ferah mekânlar 

olmasına özellikle dikkat edilecektir.  

 

II- Teravih Namazları 

1. DİTİB Dinî Yüksek İstişare Kurulu pandemi tedbirleri sebebiyle Teravih namazlarının 8 

rek’at kılınmasının uygun olacağına karar vermiştir. Bu sebeple, bütün camilerimizde 

teravih namazları 8 rek’at kılınacaktır. Teravih namazlarını 20 rek’at kılmak isteyen 
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cemaatimize, namazlarını evlerinde tamamlayabilecekleri yönünde bilgilendirme 

yapılacaktır.  

2. Teravih namazlarının çok hızlı veya çok yavaş kılınmasından sakınılacak, namazların 

“ta’dil-i erkân” üzere kılınmasına özen gösterilecektir. 

 

III- Mukabele 

1. Dernek yöneticileri ile istişare edilerek cemaatin iştirak edebileceği en uygun vakit 

tespit edilecek ve mukabele o saatte okunacaktır. Mukabele saati vaaz, hutbe ve 

caminin görünür yerlerine asılmak suretiyle duyurulacaktır. Din görevlilerimiz Zoom ve 

WebexMeet benzeri kapalı devre telekonferans uygulamalarından yararlanarak 

mukabele okuyabilirler, ancak mukabelelerinin ne kendileri ne de dinleyenleri 

tarafından Facebook, Youtube gibi kamuya açık sosyal medya hesaplarından 

yayımlanmamasına dikkat edeceklerdir.  

2. Ayrıca her gün saat 13.00’da Köln DİTİB Merkez Camii’nde seçkin hafızlarımız tarafından 

okunan mukabele Kanal Avrupa Televizyonu’ndan ve DİTİB’e ait  

https://www.youtube.com/c/ditibbundesverband (Youtube) 

https://www.facebook.com/ditibbundesverband   (Facebook) 

https://www.instagram.com/ditibbundesverband  (instagram)  

sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.  

 

IV- Vaaz ve İrşat Hizmetleri 

1. Ramazan ayı boyunca “Ramazan ve Tefekkür” konusu ana tema olarak işlenecek, 

vaaz ve irşat hizmetlerinin de bu ana tema etrafında Ek-1’de yer alan program 

çerçevesinde yürütülmesine özen gösterilecektir.  

2. Ramazan boyunca her gün saat 19.00 itibariyle Kanal Avrupa Televizyonu ve DİTİB’e 

ait sosyal medya hesaplarından ‘Avrupa’da Ramazan’ adıyla iftar programı 

yayınlanacaktır. Söz konusu programın, tüm iletişim vasıtaları kullanılarak din 

görevlilerimiz ve dernek yöneticilerimiz tarafından tanıtımı hususunda gayret 

gösterilecektir.  

 

V- İtikâf 

Pandemi sebebiyle camilerde itikâfa izin verilmeyecektir. Ancak özellikle Ramazan’ın 

son 10 gününde pandemi şartlarının evlerde itikâfa girmek için iyi bir fırsat olduğu 

hatırlatılarak, bu sünnetin bu yıl için de evlerde ihyası yönünde cemaatimizin 

yönlendirilmesine gayret gösterilecektir.  

 

VI- Kadınlara Yönelik Hizmetler 

1. Bayan din görevlilerimiz Genel Merkez tarafından hazırlanan Kadınlara Yönelik 2021 

Yılı Ramazan Ayı Ders Programı’nı (Ek-2) uygulayacaklardır.  

https://www.youtube.com/c/ditibbundesverband
https://www.facebook.com/ditibbundesverband
https://www.instagram.com/ditibbundesverband
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2. Federal Kadın Birliğimizin kadınlara yönelik hazırlanmış olduğu Federal Kadın Birliği 

2021 Yılı Ramazan Etkinlikleri (Ek-3) bütün kadın kollarına ulaştırılacak ve 

uygulanması yönünde takibi yapılacaktır.  

 

VII- Gençlere Yönelik Hizmetler 

1. DİTİB Federal Gençlik tarafından hazırlanan ve  

https://www.instagram.com/bdmj_de  (İnstagram) hesabımızda yayınlanacak olan 

Almanca Gençlik Sohbetleri’nin (EK-4) gençlerimizce takip edilmesine yönelik gayret 

gösterilecek ve söz konusu sosyal medya hesaplarının tanıtımı yapılarak gençlerin 

bu hesaplara abone olmaları sağlanacaktır.  

2. Ayrıca özellikle gençlere yönelik Ramazan boyunca her hafta Pazar günleri iftardan 

sonra saat 21.30’da  “after Iftar talk” başlıklı Almanca sohbet programı DİTİB’e ait 

https://www.youtube.com/c/ditibbundesverband (Youtube) 

https://www.facebook.com/ditibbundesverband   (Facebook) 

https://www.instagram.com/ditibbundesverband  (instagram)  

sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.  

3. DİTİB Federal Gençliği’nin salgın sürecinde özellikle yaşlılara ve risk grubu içerisinde 

yer alan toplum kesimine yönelik gerçekleştirdiği sosyal içerikli hizmetlerin 

yürütülmesine mümkün mertebe devam edilecektir.  

 

VIII- Eğitim Hizmetleri 

1. Pandemi sebebiyle camilerimizde hafta içi veya hafta sonu yüzyüze eğitim 

verilmeyecektir. Ancak hafta içi veya hafta sonları online olarak yürütülen eğitim 

faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesine riayet edilecektir.  

2. DİTİB Akademi tarafından Ramazan ayına özgü olarak hafta sonları için 9 günlük Din 

Eğitimi Ramazan Etkinlikleri (Ek-5)  adlı video hazırlanmıştır. Kurumsal Youtube 

hesabımız  https://www.youtube.com/c/ditibbundesverband üzerinden 

yayınlanacak uzaktan eğitim programının öğrencilerimiz tarafından takip edilmesi ve 

söz konusu hesabımıza abone olmaları sağlanacaktır.  

3. Temel Dini Bilgiler dersi dışındaki Kur’an-ı Kerim, Cüz ve Ezber derslerinin şimdiye 

kadar olduğu gibi, pandemi tedbirleri sona erinceye kadar hafta sonları sosyal 

medya uygulamaları üzerinde takip edilmesine devam edilecektir.  

4. Çocuklarımıza yönelik Almanca-Türkçe olarak hazırlanan “30 Günlük Ramazan 

Etkinlikleri” adlı pdf-dosyası 12 Nisan 2021’den itibaren www.ditib-

akademie.de/moscheeunterricht/ sayfasından indirilebilecektir.  

5. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından hazırlanmış olan DİTİB-

Kindermoschee programına ait bütün faaliyetlerin gerek teşkilatımızın tüm 

birimlerine, vatandaşlarımıza, din kardeşlerimize ve gerekse anne ve babalara 

ulaştırabilmesi için DİTİB-Kindermoschee’ye ait aşağıda belirtilen sosyal medya 

https://www.instagram.com/bdmj_de
https://www.youtube.com/c/ditibbundesverband
https://www.facebook.com/ditibbundesverband
https://www.instagram.com/ditibbundesverband
https://www.youtube.com/c/DITIBBundesverband
http://www.ditib-akademie.de/moscheeunterricht/
http://www.ditib-akademie.de/moscheeunterricht/
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hesaplarının din görevlilerimiz, fahri öğreticilerimiz tarafından duyurulması önem 

arz etmektedir. 

https://www.facebook.com/kindermoschee/  (Facebook) 

https://www.instagram.com/ditib_kindermoschee (İnstagram) 

http://www.kindermoschee.com/ (Web)   

 

IX- Zekât ve Fitre Çalışmaları 

1. DİTİB Dini Yüksek İstişare Kurulu’nun 2021 yılı için belirlediği fitre miktarı asgarî 10 

Avro’dur.  

2. Pandemi tedbirleri dikkate alınarak fitre ve zekât zarflarının belli bir planlama 

dâhilinde, özellikle dernek yöneticilerimizin destek ve himayesinde din görevlileri ile 

kadın ve gençlik kollarımız tarafından dağıtımı ve geri toplanmasına dönük 

çalışmalar yürütülecektir.  

3. Zekât ve fitre kampanyası çerçevesinde kadrolu, sözleşmeli ve fahri görevlilerimiz ile 

her kademedeki dernek yetkililerinin bu süreçlerde aktif destek sağlaması yönünde 

gerekli tedbirler alınacak ve görevlendirmeler yapılacaktır. Bu bağlamda; 

a) Eyalet ve dernekler düzeyinde geçen yılki Ramazan ayında gerçekleşen zekât 

ve fitre miktarının üzerinde bir hedef tespiti yapılacaktır. Hedefe ulaşabilmek 

için dernek yönetim kadrosu, kadın, gençlik ve veli kollarının aktif desteği 

sağlanarak gerekli çalışmalar yürütülecektir. 

b) Camilerimizde ve müştemilatlarında farklı grup ve teşkilatlara ait herhangi 

bir yardım faaliyetine ve bu yöndeki hiçbir afiş ve broşürün dağıtımına 

müsaade edilmeyecektir. 

c)  Zekât ve fitre çalışmaları bağlamında UİP, burs, eğitim umresi, Erdemli 

Öğrenci Evleri, Değerler Eğitimi vb. faaliyet ve programların (EK-6) tanıtımına 

özen gösterilecektir.  

 

X- Vekâleten Kurban Organizasyonu 

1. Kurban Bayramı’nın tatil dönemine denk düşmesi ve din görevlilerimizin yıllık 

izinlerini kullanacak olmaları sebebiyle, Kurban Organizasyonu’nun tanıtımına 

Ramazan ayı ile birlikte başlanacak, tatil sebebiyle herhangi bir boşluğun oluşmasına 

fırsat verilmeyecektir. 

2. Eyalet ve dernekler düzeyinde geçen yılki Vekâleten Kurban Organizasyonu’nda 

gerçekleşen kurban miktarının üzerinde bir hedef belirlenecektir. Hedefe 

ulaşabilmek için dernek yönetim kadrosu, kadın, gençlik ve veli kollarının aktif 

desteği sağlanarak gerekli çalışmalar yürütülecektir.  

https://www.facebook.com/kindermoschee/
https://www.instagram.com/ditib_kindermoschee
http://www.kindermoschee.com/
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3. Vekâleten Kurban Organizasyonu’nun tanıtımı hususunda, bölgelerden gönüllü 

olarak ilgili ülkelere gönderilen arkadaşlarımızdan istifade edilecek ve çeşitli 

vesilelerle onların gözlem ve anılarını paylaşmaları sağlanacaktır.   

 

VIII- Aile ve Rehberlik Bürosu 

Pandemi sürecinde bireyleri manevî ve psikolojik olarak desteklemek, sorumluluk 

bilincini artırmak, pandemi sonrasında bu sürecin toplum ve manevî değerlerimiz 

üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Ramazan ayı boyunca da 

hizmetlerine devam edecek olan DİTİB Aile ve Rehberlik Büromuza, 65 yaş üstü 

vatandaşlarımız, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve bu süreçten olumsuz etkilenen tüm 

aile bireyleri sabah: 10.00-12.30 – öğle: 13.30-16.30 saatleri arasında 0221-50800200 

numaralı telefondan veya familie@ditib.de adlı e-posta adresinden ulaşabileceklerdir. 

 

 

DİYANET İŞLERİ TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ (DİTİB) 

mailto:familie@ditib.de

