
Hvrmk TariFr ve $*yrsr; tE/0$120.{$-9.406t9

I iltffi lril iltil il tffill til lffi til lil til*BEKVEFDO*
Pin:28941T.C.

BA$BAKANLIK
Diyanet igleri Baqkanlr[r

Sayr :65752239-010.06.02-
Konu :Sr[rnmacrlarGenelgesi

SIGINMACILARA DAiR DIYANET iSI,NNi BA$KANLIGI GENELGESi

Ulkelerindeki olaylar sebebiyle yurtlarrnr terk ederek Ulkemize srfirnan milyonlarca
stItnmactntn; kimli$i, dini, dili, rrkr, milliyeti, diiqiinceleri, mensubiyeti ne olursa olsun,
iilkelerindeki mevcut durum iyileginceye ve evlerine, yurtlanna doni.inceye kadar, onlann temel
insani ihtiyaglannl kargllamak, kendilerine manevi destek sa[lamak, ibadetlerini rahatga
yapabilecekleri mekdnlar olugturmak, misafirperver milletimizle birlikte bang ve huzur iginde
yaqamalarm kolaylagtrrmak amacryla gereken tedbirleri almak ve Bagkanltgrmu;ca yiirtitiilen
hizmetlerden yararlanmalartnt saflamak, hem islami hem de ulusal ve taraf olduEumuz uluslararasr
hukukun bir gerefidir.

Bu baflamda yiiri.itiilecek Bagkanltfirmrz faaliyetleri agafrdaki esaslara gore icra edilecek
olup, yaprlan faaliyetler ayhk rapor olarak Din Hizmetleri Ycjnetim Sislemi (DHyS)'ne
kayded ilecektir:

A- Din hizmetlerinin yiiriitiilmesi bakrmlndan;
1 - Srfirnmacrlar igin kurulan kamplarda ibadet ihtiyaglarrnrn kargrlanmasr igin yeterli

diizeyde cami veya mescitlerin agrlmasr igin gerekli gahgmalar eksiksiz olarak yupilurik, bu
yerlerde gdrevlendirilecek din gdrevlilerinin nicelik ve nitelik olarak yeterlifine azami dikkat
gdsterilecektir.Ezan sesinin kamplartn her tarafina ulagmasr igin gereklitedbirleialnacaktrr.

2 - Kamplarda ve kamp drgrnda stftnmacrlann yofun olarak yagadrklan yerlerdeki cami ve
mescitlerde yeterli miktarda Kur'an-t Kerim ve Elif-Bd'nrn yanrnda ihtiyag duyulan di[er Arapga
Islami temel eserler temin edilecektir.

3 - Birlik, beraberlik, kardeglik, dayanrgma, sulh ve benzeri konular; vaaz, hutbe ve irgat
faaliyet;lerinde sistematik bir gekilde iglenecek olup, Bagkanhk merkez veya Bagkantrk merkez
koordinesinde miiftiiltiklerce st[mmacrlann dilinde hazrlanan hutbe ve vaazlarn. kamo
cami/mescitleri ile st[mmactlarrn yofun olarak yagadrklarr mahaldeki cami/mescitlerde okunmasr
saflanacaktrr.

4 - Yaaz, irpat ve manevi destek programlannda gdrsel ve igitsel materyalle din hizmeti
sunmaya gayret edilecek, sosyal ve kiilti.irel igerikli din hizmetleriyle de muhatabr rahatlatma
yoluna gidilecektir.

5 - Bagkanh[rmrz hizmet alanlan ekseninde illilge milftilltikleri tarafindan ilgili yerlerde
stfitnmacrlara hizmet sunmakla gorevli yabancr dil bilen erkek ve kadrn din gdrevlisi istihdam
edilecek ve buralarda Bagkanhk merkez ve tagra tegkilatr tarafndanhazrlanan materyallerin etkin,
verimli ve yerinde kullanrlmasr safilanacaktrr.

6 - Miiftiiliikler tarafindan olugturulacak bir ekip, kamplarda ve kamp drqrnda ikamet eden
st[rnmactlarln bulundu[u yerlerde bazen toplu bazen de birebir dini danrqmanlk.-ve manevi destek
hizmeti sunacakttr. Bu ekip, manevi destek hizmetleri konusunda yetkin velveya efitim almrq,
s rIrnmacr lann di lini konugabi len din gorev I i lerinden olugacaktr r.
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7 - Halen bog olan veya goniilli.i gergek veyat'fizel kigilerin Bagkanhk hizmetine sunacafir
binalar, tefrigatlarr yapllarak (miilki idare amirinin onayryla) srlrnmacrlara yonelik din hizmetleii
ve e[itim hizmetleri igin kullanrlacaktrr.

8 - Srfrnmacr kamplannda din hizmetlerini koordine etmek iizere il miifttltiklerince uygun
gortilen, alanrnda yetkili ve stlmmactlann dilini iyi derecede bilerr bir koordinator
gdrevlendiri lecektir.

B- Maddi ve manevi destek bakrmrndan;
1 - Vatandaqlartmtzm ve Sivil Toplum Kuruluglan (STK)'nrn frtre, zekdt, sadaka, kurban

vb. ibadetleri vesilesiyle yaptlacak yardrmlar ile di[er yardrmlalnrn sr[rnmac11ara da ulagmasr
hususunda gerekli gahgmalar yaprlacaktrr,

2 - Baqkanhfirmrz ile Tiirkiye Diyanet Vakfi igbirlifii ile diizenlenen vekdletle kurban
organizasyonu kapsamtndaki kurban paylannln sr[rnmacrlara ulagtrrrlmasr sa[lanacaktrr.

3 - Srfrnmactlar konusunda Milletimizi bilgilendirmek, farkrndahk ve biling oluqturmak
amactyla Baqkanhkga haztlanan kamu spotlan ve krsa filmlerle sr[rnmacrlara kardegge
davranmaya davet igin hazrlanan materyallerin yerel basm organlarrnda yayrmlanmasr
saflanacaktrr.

4 - Stlrnmactlann igerisinde bulunduklarr psikolojik hal gdz dniinde bulundurularak bu
durumun olumlu bir ydne/yaklagrma tahvil edilmesi ayflca, misafirlerimizle halkrmrzrn kaynagmasr
amacryla periyodik arahklafla veya dini/milli gi.inler, geceler, haftalar, aylar vesilesiyle ozel
programlar, ziyaretler (hasta, taziye vb.), geziler vb. sosyal ve ktilttirel igerikli etkinlikler
duzenlenecek, "Kardeg Aile" tarzr projelerle de bu gahqmalar desteklenecektir.

Ayrrca giivenlik ve mahremiyet dikkate alrnmak koguluyla igkence g6ren, cinsel istismara
maruz kalan kadrnlara sdz konusu hizmet verilirken onlarm dini/toplumsal/ki.iltiirel/geleneksel on
kabulleri ve deIerler i gdzar dt edilmeyecektir.

5 - Kamplarda muhtemel illegal yapiaralakrmlara kargr gerekli tedbirler ahnacak ve kurum
ve kuruluglarla igbirlili igerisinde bu alanda higbir gekilde bogluk brrakrlmayacaktrr.

6 - Srfirnmaciarrn maddi/manevi ihtiyaglannrn kargrlanmasr ve sorunlannrn p6zUlmesi
amauyla ilgili kamu kurum, kurulug ve STK'lar ile eggtidiim iginde gahgrlacaktrr.

c- Efitim-iifiretim, igbirlifi ve di[er sosyal hizmetler bakrmrndan;
1 - Srfrnmact gocuk ve geng ku,larn e[itimlerinin aksamamasl ve gocuk gelin gibi risklerle

kargr karqrya kalmamalarr igin e$itim ve istihdam olanaklan, ilgili kamu k ruoo u. kuruluglan ve
STK'larla iqbirlifi igerisinde sallanacaktr.

2 -ilgili kurum, kurulug ve STK'larla igbirlifi igerisinde okul oncesi gocuklar igin de[erler
e[itimi merkezli kreg egitimi verilmeye gayret edilecek; gocuk, geng ve kadrnlara yonelik .glti-
programlan yaprlacaktrr.

3 - Qocuklarln severek olrenmelerini sa$amak amauyla periyodik arahklarla veya belli
zaman dilimlerinde Kur'an-l Kerim ve Hz. Peygamberin hayatr gibi konularda yairgmalar
dUzenlenecektir.

4 - Qocuklar tarafindan sevilen karakterlerin sahnelenecefii oyunlar ve konserler gibi
etkinliklerle gocuklann moral ve motivasyonu sa$lanacaktrr. Aynca srgrnmacr gocuklardan
olugan ilahi korolart kurulacak, korolarrn ozel gtinler, geceler, haftalar ve aylar vesilesiyle sunum
y apmalarna imkdn sa[ lanacaktr r,

S - ilahiyat fakijlteleri d[retim elemanlarr ve o[rencileri ile imam hatip or-taokul/lise
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o[retmen ve d[rencileri bagta olmak iizere difer e[itimci ve o[rencilerin srfmm aclara yonelik
yiiriitUlecek faaliyetlere katrhmlarr tegvik edilecek, yerel kampanyalar baglatrlarak di[er
kurumlarm da siirece ddhil edilmesi saflanacaktrr.

6 - Sr[rnmactlann; Kur'an kurslannda yiiziinden okuma ve hafrzhk e[itimi almalan tegvik
edilecek ve okullann tatil edildi[i yaz aylannda sr[rnmacr gocuklara ydnelik fonksiyonel yaz
Kur'an kurslan agrlacaktrr.

7 - Koordineli hareket edilmesi gereken her konuda ilgili kurum, kurulug ve STK'larla
iqbirliIine gidilecektir.

Bagkanhfrmrz Merkez tegkilatrnrn koordinesinde tagra tegkilatrmrz olan il ve ilge
mUftUlUklerimiz marifetiyle st[mmacrlara yonelik yaprlacak gahgmalann etkin, verimli ve
sistematik bir gekilde yiiriitiilebilmesi agrsrndan her tiirlii igbirlipi yannda din hizmetlerinden
sorumlu mtiftii yardtmctsr veya qube mi.idiirti koordinesinde hareket edilmesi hususunda bilgi ve
gerefini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet GORMEZ
Diyanet igleri Bagkanr
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