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SULTANAHMET CAMİİ  
KORUMA VE İHYA DERNEĞİ

S
ultanahmet Camii, Şöhreti dört kıtaya yayıl-
mış emsalsiz sanat ve mimarlık şaheserle-
rinden; Kültür arlıklarımızı doruk noktada 
temsil eden en büyük miras ve tarihi zengin-

liklerimizden birisidir. Sultanahmet Camii dünyaca 
meşhurdur; Bu sebeple yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
görmek için akın ettiği, ülkemize turizm amacıyla ge-
lenlerin büyük çoğunluğunun ve İstanbul’a gelenle-
rin de hemen hepsinin uğradığı en büyük merkezdir. 
Dünya çapında böylesi bir ilgiye erişmiş camimizin 
tarihi ve kültürel özelliklerinin bozulmadan korun-
ması, bakım, tamir ve onarımının yapılması zaruri 
bir görev olmuştur. Bundan dolayıdır ki; 28.11.1996 
tarihinde Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği 
kurulmuş, yapmış olduğu faaliyetler neticesinde de 
2006 yılında Bakanlar Kurulu’nun 10378 sayılı 
kararı ile  Kamu Yararına Çalışan Derneklerden 
sayılmıştır.

Derneğimiz; bugüne kadar yapılan bütün hizmetleri, bu caminin dini ve tarihi özelliğine uygun olmasına 
dikkat edilerek yapılmış ilgili kurumların ( Valilik, İlçe Kaymakamlığı, İstanbul İl ve Fatih İlçe Emniyet Müdür-
lüğü, İstanbul ve Fatih Müftülükleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü) bilgi-
denetim ve kontrolünde yürütmüş, bundan sonra da dernek olmanın gerektirdiği kanuni ve ahlaki sorumluluk 
içinde yürütecektir.

Yapmış olduğumuz çalışmalarımız süreklilik arz etmektedir.
DERNEK ÇALIŞANLARI VE HİZMETLERİ
Derneğimiz bünyesinde camimiz hizmetinde görevli hizmetli personel sayısı 18 kişi + 4 part-time (kısmi 
zamanlı) 22 kişidir.  Bunların çalışma şekli, hizmet içi eğitimleri ve ücretleri, yani, özlük hakları düzenli 
bir şekilde ödenmekte, cami hizmetleri aksatılmadan yürütülmesi sağlanmaktadır. Camimizde görev yapan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline (güvenlik ve temizlik), her türlü maddi-manevi destek sağlan-
makta, verimliğini artırıcı önlemler alınmaktadır. Sultanahmet Camii müştemilatında Toplam 67 kişi görev 
yapmakta olup derneğimizde günlük 50 kişilik (İzinli personel hariç) yemek çıkmaktadır. Bunlar; 
Dernek bünyesinde 22 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda 8 kişi (imam-müezzin-rehber), İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 29 güvenlik ile 8 hizmetli-temizlik personeli.

Sultanahmet Cami, yerli ve yabancıların ziyaret ettiği çok önemli bir ibadethanemizdir. Sultanahmet cami-
mize yönelik ilgilin her geçen gün biraz daha artması, onu dünya çapında bir ziyaret odağı haline getirmiş, 
ülkemize turizm amacıyla gelenlerin büyük çoğunluğunun ve İstanbul’a gelenlerin de %80’nin uğrak merkezi 
yapmıştır. Dünya çapında böylesi bir ilgiye erişmiş camimizin, tarihi, kültürel ve mimari özelliklerini bozma-
dan korunması, bakım, tamir ve onarımının yapılması boynumuzun borcu olmuştur. İşte böyle bir temel anla-
yışla kurulan cami hizmet derneğimiz, kuruluş aşamasından itibaren kolları sıvamış ilgili resmi makamlarla 
işbirliği yaparak hizmet yarışını sürdürmüştür.

Cami adına yapılacak her bir hizmetin, onun şanına layık bir şekilde yapılması gereğine inanarak yapmaya 
çalıştığımız hizmetler özet olarak verilmiştir.
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VAKFİYESİNİN 
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BÖLÜMÜNDE 
YER ALAN 

VAKIF DUA VE 
BEDDUASI

Her kim ki, mükemmel, dört başı mamur 
bir şekilde hazırlanan bu vakıf senedine, ya 
bizzat kendisi veya dolaylı yollardan başkası 
vasıtasıyla zarar verme niyetiyle, veyahut 
izzet sahibi olan Allah’tan korkmayan, 
çekinmeyen başka kimselere bu konuda 
yardımcı olursa “O Allah’ın gazabını hak 
etmiş olarak döner.

Onun yeri cehennemdir. Orası varılacak ne 
kötü yerdir. (Enfal, 8/16) ayetinin ifade ettiği 
manaya uygun şekilde kendisi dünyada 
zalimler zümresinden sayılıp anıla. Ahirette 
de, Allah tarafından azarlanıp azaba 
mahkum olan kimselerle haşrola. Ve her 
kim ki, vakfın aslının veya şubelerinin ve 
yan varlıklarının devamlılığına ve vakfa 
bırakılan gelir kaynaklarındaki mahsülünün 
gelişmesine yardımcı olma teşebbüsünde 
bulunanlara gafuor olan Rabbim huzurunda 
sa’y-i cemil-i meşkur (güzel ameli şükranla 
ecr-i cezil-i mevkur ğayr-ı mahsur (sınırsız, 
çok çok mükafatla) mükafatlandırılıp bütün 
çirkinlik ve kötülüklerden korunup gizlenmiş 
ola. Her kim bunu işittikten ve kabullendikten 
sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu 
değiştirenleredir. “Şüphesiz Allah (her şeyi) 
işitir ve (herşeyi) bilir.” (Bakara: 2/181)
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KURŞUN KAPLAMA VE YENİLEME 
ÇALIŞMALARI (2000 - 2004)

S
ultanahmet Camiinde, yıllardır kurşun kaplama ve yenileme çalışmaları ya-
pılmadığından kurşun kaplı olan yerlerde aşırı derecede çürümeler ve bozul-
malar meydana gelmiş , her yağmur yağışında camimiz iç alanlarına yağmur 
suları akmıştır. Derneğimizce alınan karar sonrasında yetkili makamlardan 

(Vakıflar Bölge Müdürlüğü-Anıtlar Kurulu Onayı ile) gerekli izinler alınarak camimizin 
kurşun kaplama çalışmaları başlatılmış ve toplam 420 ton kurşun yenileme işlemi 
(2000-2004 yıllarında) derneğimiz imkanları ile gerçekleştirilmiştir. Zaman zaman 
camimizde aşınmalardan dolayı kurşun levhalarının kalkması neticesinde lokal kur-
şun kaplama ve yenileme işlemleri yapılmış ve yapılmaktadır.
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MİNARELERİN KURŞUN YENİLEME VE KÜLAH 
KISIMLARININ TAMİRATLARI (2000 - 2006)

S
ultanahmet Camii minareleri için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün denetiminde 
rölöve çalışması yapılarak restore için gerekli 70 mt. yüksekliğinde iskele mal-
zemesi satın alınmış ve 5 minarenin külah kurşunları ile külah içi ahşapları 
(kurşun altlarında bulunan ve çürümeye yüz tuttuğu görülen ahşapları) da 

yenilenmiştir. Kalan 1 minare ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesine teknik bir rapor 
hazırlatılmış ve bu raporla da minarenin 2. şerefesinden sonraki külah ve taşlarının 
sökülmesi gerektiği tespiti yapılmıştır. Bunlara ilave olarak derneğimiz rölöve resti-
tüsyon ve restorasyon projesi hazırlatarak Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. 
Bu minare Vakıflar Genel Müdürlüğü taranfından restorasyonu yapılmıştır.
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TAŞ ONARIM ÇALIŞMALARI 
(2000 - 2006)

C
amimizin ana kubbeden itibaren tüm gövde taşları ve kıble duvarı imitasyon 
ve taş yerleştirme işlemleri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün denetiminde yapıl-
mış, çürüyen yerlerle pencere kemerlerindeki taşlar yenilenmiştir. Pencere 
kemerlerinde kullanılan ve orjinali Antalya yöresinden çıkarılan ve İzmir de 

işlenen renkli taşlar temin edilerek aslına uygun bir şekilde yenilenmiş, diğer taşlar 
ise camimizin orijinal taşlarının kullanıldığı Pınarhisar yöresindeki küfeki taş ocakla-
rına bizzat gidilerek satın alınarak restorasyon gerçekleşmiştir.
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KİTABELER, MİNARE VE KUBBE ALEMLERİ
ALTIN VARAK YENİLEME ÇALIŞMALARI

(2003 - 2006)

C
amimizin muhtelif yerlerinde bulunan yıllar yılı bakılmayan ve aşınan kitabe-
ler, hat örneği yazıları, mihraptaki hat yazıları, minare alemleri, ana kubbe, 
ağırlık kuleleri ve aslan göğsü kubbe alemleri, derneğimiz tarafından altın 
varak alınarak alanında uzman hat hocalarına Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 

bilgisi ve denetiminde restore yapılmıştır. 
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TAŞ VE MERMER TEMİZLİK 
ÇALIŞMALARI (2004 - 2008)

S
ultanahmet Camiinin, bulunmuş olduğu merkezi konum itibariyle geçmiş yıl-
larda (özellikle 1980’li yıllarda) yapılan gösteri vb. nedenlerle dış ihata duvar-
ları bir takım sloganik yazılarla kirletilmiş, İstanbul Valiliği’nin talepleri doğ-
rultusunda Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün denetiminde derneğimiz tarafından 

öncelik verilerek dış ihata duvarları temizlenmiş, ayrıca camii müştemilatı içerisinde 
bulunan camiye ait duvarlardaki kirli kısımlar da camimize yakışır şekilde temizlen-
miştir. İç avlu kapı duvarları ile şadırvan duvarları temizlenmiş olup, cami içi mermer 
temizlik çalışmaları da büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.
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BAHÇE PEYZAJ VE SU TESİSAT ALT YAPI 
ÇALIŞMALARI (2002 - 2015)

C
ami bahçesi, merkezi sistemle sulanır hale getirilmiştir. Kuşların barınabil-
mesi için çeşitli ağaçlara kuş evleri asılmıştır. Su ihtiyacının karşılanması 
bahçede bulunan su depoları-kuyuları- gerekli tamirat, tadilatı yapılmış, şa-
dırvan çeşmeleri yenilenmiş, su sarnıçları onarılmıştır. (İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak) Sultanahmet Camii 
bahçesinin güzelleşmesi için çiçek ve bitki alınıp dikimleri yapılmıştır. (İst Müftülü-
ğü Ziraat mühendisinin kontrolünde) Bahçemizin daha düzenli bir şekilde çimlerinin 
biçilmesi için çim biçme traktör’ü alınmıştır. Camii bahçesi tam bir titizlikle temiz 
tutulmaya çalışılmış, gerekli malzemeler alınıp temizlik ve bahçevan personeli istih-
dam edilerek hizmet gayretimiz sürmüş ve halen devam etmektedir. Bahçe hidroforları 
yenilenerek kullanıma uygun hale getirilmiştir. 
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AĞAÇ İŞLERİ

Sedef İşleri

Dış İhata Avlu Kapıları

Camimizin nadide eserlerinden olan ve camimizin mimarı Sedefkar Mehmet 
Ağanın bizzat, kendi elleriyle yapmış olduğu vaaz kürsüsü Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nün bilgisi ve denetiminde aslına sadık kalınarak restore edilmiştir.

Yıllardan beri tamir görmemiş olan dış ihata kapıları, aslına uygun bir şekilde yeni-
lenmiştir. Kapalı olan 2 adet güney D - E kapısı peyzajı yapılarak vatandaşlarımızın 
kullanımına hazır hale getirilmiş A ve Sıbyan mektebi kapısı da yenilenmiştir.
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Zemin Ahşapları

Ahşap Barıyer

Camimizin son cemaat alanlarından sağ ve sol alt balkonların zeminleri empren-
ye edilmiş ahşapla yapılmış ve namaz kılınacak hale getirilmiştir.

Ziyaretçilerin ibadet alanına geçmemesi için cami dokusuna uygun işlemeli ahşap 
ara bölmeler yapılmıştır.
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AĞAÇ İŞLERİ

Kitaplık

Pencereler

Cami içi, bayanlar bölümü ve üst katlarda kullanılmak üzere ihtiyaç kadar (8 
adet) kitaplık yapılmıştır.

Camimiz üst katında bulunan 36 adet pencereler 1.sınıf ekstra maun ağacından 
yapılmıştır. Kıble tarafı 12 adet pencereler üzerine meşe ağacından söve çerçeve 
yapılmış olup pencerelerin hem uzun ömürlü olması hem de temizliğinin daha 

kolay yapılabilmesi sağlanmıştır. Hünkar mahfeli alt pencereleri de yenilenmiştir.
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Müezzin Odası - Rehber Odası

Ayakkabılık

Cami görevlilerimizin isteği üzerine Müezzinler için cami dokusuna uygun ahşap 
motifli bir oda ile rehber odası yapılarak hizmete sunulmuştur.

Camimizin ayakkabılıkları yenilenmiş, uzun ömürlü olan (yüzyıl gibi ömür biçi-
len) maun ağacından yapılarak ayakkabı koyma ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır.
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Sağ ve sol abdest alma mahallerinin üstündeki sundurmalar, Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nün bilgisi ve denetiminde 1.sınıf (Emprenye sistemi ile güçlendi-
rilmiş) ahşap kullanılarak aslına uygun şekilde yenilenmiştir. Ayrıca kemerler 

üzerinde bulunan ahşap çatı yenilenmiş, çatı üstü kurşunla kaplanmış ve kemerleri 
bağlayan 42 metre uzunluğundaki mermer kenetler yeni baştan yapılmıştır.

Cami bahçesinde yokluğu uzun yıllar şikayete konu olan bayan-
lar için abdest alma şadırvanı ihtiyacı giderilmiş şikayetler 
ise yerini teşekküre bırakmıştır. Şadırvan muslukları Osmanlı 

motifli olarak yenilenmiş ve zaman zaman bozulanlar tamir edilerek 
sürekli aktif hale getirilmiştir.

ŞADIRVAN SUNDURMALARI 
(2006 - 2008)

BAYAN ABDEST ALMA YERİ
(2008 - 2009)
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ENGELLİ GİRİŞ-ÇIKIŞLARI
(2008 - 2009)

Kırılan musalla taşları aslına uygun olarak Osmanlı ve Selçuklu mimarı tarzında 
yeniden yapılmıştır.

Camimize gelen yerli ve yabancı engelli ziyaretçilerin giriş ve çı-
kışlarını kolaylaştırmak için iç avluya açılan cümle kapsının sağ 
tarafında engellilerin kullanımına uygun bir rampa yapılmış, iç av-

ludan camiye giriş yerde ise seyyar rampa alınarak sakat ve engellilerin 
kullanımına hazır hale getirilmiş ayrıca 3 adet cami içerisinde kullanıl-
mak üzere kaliteli tekerlekli sandalye de alınmış kullanıma sunulmuştur.

MUSALLA TAŞLARI 
(2000 - 2002)

ırılan mmuusalla taşları aslına uygun olarak Osmanlı ve Selçuklu mmimimarı tarzınndd
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ELEKTRİK İŞLERİ VE AYDINLATMA SİSTEMİ
(2002 - ....)

S
ultanahmet Camii, ülkemizin protokol camilerinden birisidir. Bu nedenle cami-
mizin gece ve gündüz görünümünün güzel bir şekilde sağlanması için aydınla-
tılmasına ihtiyaç vardır. Camimizin iç aydınlatma sisteminde merkezi elektrik 
şebekesinden kaynaklanan voltajların dengesizliği sebebiyle zaman zaman 

arızalar yaşanmıştır. Camimizin dış aydınlatma sisteminde de zaman zaman ve hava-
ların ısınıp-soğuması ve yağışlardan kaynaklanan arızalar meydana geldiğinden, sü-
rekli bir bakıma ihtiyaç vardır. Bu sebepledir ki derneğimiz elektrik tesisatını kontrol 
altına almak için sebil odasında bulunan ana trafo ve şebeke hattını buradan çıkarmış 
“pano-regülatör” bahçe içerisinde Tedaş’ında onayı ile alınan beton köşk şeklinde-
ki elektrik dairesine nakledilmiştir. Elektrik Panosu iyileştirilmiş, mevcut Regülatör 
güçlendirilerek 300 KW ya yükseltilmiştir.  Jeneratörün ihtiyaca cevap vermediği gö-
rülünce 200 KW’lık daha güçlü, yeni model jeneratör alınmıştır. Elektrik dairesindeki 
tüm bu malzemelerin periyodik bakımı aksatılmadan yapılmaya çalışılmaktadır. Ca-
mimizi yıldırım düşmesinden korumak için minarelere paratoner takılmış, periyodik 
bakımları da zamanında yapılmış ve yapılmaktadır. Minarelerde bulunan paratonerler 
güncellenerek yenilenmiştir. Ayrıca caminin minareleri ve şerefelerindeki kandiller ye-
nilenmiştir. Bu kandiller paslanmaz krom fanuslar tunç malzemeden özel olarak yapıl-
mıştır. Topraklama hattı, yetersiz kalışından dolayı pek çok arızalara neden oluyordu. 
Elektrik kaçaklarını ve olabilecek yangınları önlemek üzere, ana merkezden itibaren 
dağıtım merkezlerine kadar topraklama çalışmaları sürekli kontrol altında tutulma-
ya çalışılmış, Bu sebeple topraklama hattı ciddi manada emek verilerek yenilenmiş, 
elektrik sistemi kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Minare aydınlatma malzemeleri, 
cami içi ampul ve projektör armatörleri derneğimiz tarafından alınmış zaman zaman 
vuku bulan arızalar giderilmeye çalışılmaktadır.  
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SES SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 
(2002 - ....)

Sultanahmet Camiinin doğal yapısından kaynaklanan 
akustiğinde, geçmiş zamanlarda yapılan yanlış tamirat-
lar sonunda bir takım bozulmalar olmuş ve bunun da ses 

düzenini etkilediği görülmüştür. Sistemin zaman içinde eski-
mesi ise ses düzeninin bozulmasına yol açmıştır. Bundan do-
layı, iyileştirme çalışmaları yapılarak hiçbir camide olmayan 
modern ses sistemi teknolojisi ile camimize yeni bir sistem 
kazandırılmış camimiz seslendirme sistemi, sözleşmeli bir 
personel eliyle kontrol edilmekte, zaman zaman vukuu bulan 
arızalar ve aksaklıkları gerekli görülen malzeme alınarak gi-
derilmeye çalışılmaktadır.
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GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR; 
(2002 - ....)

İ
stanbul ili özellikle Fatih (Eminönü) ilçesinde bulunan camilere yönelik girişilen 
hırsızlık olaylarının son yıllarda artma eğilimi göstermesi nedeniyle Sultanahmet 
Camii Koruma ve İhya Derneğimiz tarafından ziyarete gelenlerin can ve mal em-
niyetinin sağlanması, yapılabilecek sabotaj, hırsızlık, ve benzeri kanun dışı hare-

ketlerin önlenmesi için o zaman ki Eminönü Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlü-
ğünün, İlçe Müftülüğünün ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde güvenlik 
hizmetlerini yürütmek üzere gerekli personel istihdam edilmiş, ayrıca Kapalı Devre 
Kamera İzleme sistemi kurulmuş, camimiz ve bahçesindeki görüntüler sürekli kayıt 
altına alınmıştır ve alınmaktadır. Elde edilen görüntüler, kamera ana merkezinde or-
talama 15-20 gün kayıt altında tutulmakta, kayıtlar özel güvenliğin kabininde, cami-
mizde ve dernek merkezinde izlenmektedir. Cami içi kameralar HD yeni model ile 
yenilenmiştir.  Zaman zaman vuku bulan arızalar giderilmekte ve yenilenmektedir.

Kapalı Devre Kamera Sistemi
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Güvenlik Personeli

Yangın Güvenlik Sistemi 

2000 yılında dernek bünyesinde cami hizmetlerinde istihdam edilmek üzere gü-
venlik hizmeti sağlayacak personeller alındı ve özel güvenlik şirketinden güven-
lik eğitimi aldıktan sonra hizmete başladılar. 2008 yılından itibaren ise güvenlik 

personelini İstanbul Büyükşehir Belediyesi istihdam etmektedir.

Camimize yangın tüpleri alınarak gerekli noktalara yerleştirilmiş olup, kullanım 
süresi dolduğunda kontrolller yapılarak yenilenmektedirler. Yangın tüplerinin 
kullanımı ile ilgili cami hizmetlerinde bulunan personele hizmet içi eğitim ve-

rilmektedir.
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HALI ÇALIŞMALARI 2006 - 2008

C
amii içerisinde bulunan halılar 2005 yılına kadar yıl içerinde belli aralıklarla 
düzenli bir şekilde yıkanarak temiz tutulmaya çalışılmıştır. 2005-06 yılında 
camimize, valilikle yapılan uzun çalışma ve değerlendirmeler sonunda çini 
ve süslemelerden de faydalanarak 3800 m2 ebatında, özel olarak derneğimiz 

tarafından mevcut halılar yaptırılmıştır. 
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Halı Altı Zemin Isıtma Sistemi Yapımı; (2008-2016)

Hasır Çalışması

Soğuk havalarda camiye gelen cemaatin soğuktan etkilenmemesi için set üstü diye 
tabir edilen 600 m2‘lik kısım ile bayanların ibadet ettikleri 200 m2‘lik bölümler 
güvenlikli ısıtma sistemiyle ısıtılmaktadır.

Camimizin 3000 m2 olan iç avlu ve diğer bahçe kısmında kullanılmak üzere (Cuma 
- bayram ve cematin yoğun olduğu zamanlarda) 4000 m2 lik alana serilmek üze-
re özel ölçülü hasır alınmış cemaatin hizmetine sunulmuştur. 
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CAMİMİZE GELEN YERLİ VE YABANCI 
ZİYARETÇİLER İÇİN YAPILAN HİZMETLER

Elbise Kabini

Bariyer Çalışmaları

Camimize gelen günlük 20-25 bin yerli ve yabancı ziyaretçiler için elbise, etek-
örtü alınmış ve ziyaretçilere kullanımları için ücretsiz emanet olarak verilmek-
tedir. Bu elbise etek ve örtüler günlük yıkanmaktadır.

Ziyaretçilerin cami içerisine güvenli ve düzenli girmeleri için Valilik koordinatör-
lüğünde turist giriş bölgesine 200 mt dekoratif krom bariyer alınmış olup ayrıca 
yağmur ve güneşten korunmak için 4 adet tente alınmıştır.



- 25 -

Tente Çalışmaları

Uyarı Panoları

Ziyaretçilerimizin camiye girdikleri bölümlerin yağmur ve güneşten etkilenmeme-
leri cami dokusuna uygun tente ve branda yapılarak korunaklı hale getirilmiş ve 
kullanıma sunulmuştur.

Camimize gelen ziyaretçilerin ziyaretlerini cami adab ve kurallarına uygun şekil-
de yapmalarını sağlamak üzere derneğimiz tarafından ziyaret kuralları içeren 
uyarı panoları,  yönlendirme –bilgilendirme tabela çalışmaları yapılarak ziyaret-

ler daha düzenli hale getirilmiştir.

Camimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere verilmek üzere ücretsiz tek kullanımlık 
ayakkabı poşeti verilmektedir. (Günlük ortalama 25-30 bin adet poşet-Yıllık ortalama 
8 milyon adet) 



- 26 -

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Kültürel etkinlikler çerçevesinde camimizi ziyaret edenlere verilmek üzere metin-
leri İstanbul Müftülüğü tarafından hazırlanan ve çeşitli dillere çevrilen (8 Dil) 
dini içerikli kitap, broşür milyonlarca adet baskı ve dağıtımı derneğimizce 

yapılmış ve yapılmaktadır.  İngilizce başta olmak üzere farklı lisanlarda binlerce adet 
Kur’an-ı Kerim temini ve baskısı yapılmıştır.

İngilizce İslam kitapçıklarından binlerce adet  baskısı yapılmış olup dağıtımı devam 
etmektedir. 

Peygamberleri anlatan silsile, milyonlarca adet baskı ve dağıtımı derneğimizce ya-
pılmış ve yapılmaktadır. 

Tüm bu çalışmalarımız İstanbul Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. 
(Tüm materyaller derneğimizin hizmetlerinden olup ücretsiz verilmektedir.)
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Tanıtım Panoları

Tanıtım Broşürleri

Camimizin tanıtımı için, iç avluya tanıtım standı yapılmış, cami içi görselleri, ana 
kubbe ve diğer kubbelerin hat yazıları, zaman zaman değiştirilerek büyük ebatlı 
poster şeklinde fotoğraflarla sergilenmiş, İslam hakkında Türkçe ve İngilizce 

ayetlerin meali başta olmak üzere (çeşitli dini bilgiler) şeklinde sergilenmiş ve zaman 
zaman güncellenerek de sergilenmeye devam edilmektedir.

Cami tanıtım broşürü binlerce adet bastırılarak hizmete sunulmuştur. 
(Türkçe- İngilizce- Arapça- İspanyolca-Rusça-Japonca- Korece- Çince)
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SULTANAHMET SIBYAN MEKTEBİ 
(KÜTÜPHANE) (2006 - ....)

C
amimiz bitişiğinde bulunan virane haldeki Sultanahmet mektebi rölöve ve res-
torasyon çalışması yapılarak onarımdan geçirilmiş, tefrişi yapılarak “Sulta-
nahmet Sıbyan mektebi” kütüphane ve kültür merkezi olarak (İslam Kültür 
Merkezi şeklinde) kullanılmaktadır. Bu merkezde yerli ve yabancı pek çok in-

sana dini ve kültürel hizmetler islami sunumlar ve musiki eğitimi verilmektedir. Buraya 
gelen misafirlere her türlü ikram ve diğer ihtiyaçlar derneğimizce karşılanmaktadır.

İstanbul Müftülüğü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Derneğimiz arasında 
bir protokol yapılmıştır. Bu protokol çerçevesinde, bu merkezde İlahiyat Fakültesi İngi-
lizce bölümünde eğitim gören öğrencilerle camimizi ziyaret eden yabancı misafirlerin 
İslam dini, kültürü ve cami hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmesi yapılmaktadır.
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SEBİL ODALARI TAMİRATLARI
(2005 - 2007)

S
ultanahmet Camiine bağlı sebil odaları Vakıfların bilgisi dahilinde tadilat ve 
tamiratları yapılmış B Kapısı bitişiğindeki sebil odası, çatısı ve iç kısmı resto-
re edilerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. D Kapısı bitişiğindeki Sebil odası 
cami görevlilerimizin talepleri doğrultusunda tamirat tadilat yapılarak cami 

görevlilerimizin kullanımına sunulmuş ve meşkhane diye adlandırdıkları bu mekanda 
tasavvuf ve musiki çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır.
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CAMİ VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ 
1999 - .... 

C
amii içi ve müştemilatının temizliği ile cami bahçesinin bakımı süreklilik arz 
etmektedir.  Dernek personelimiz tarafından bu hizmetler aksatılmadan yürü-
tülmekte, camimizde kullanılmak üzere gırgır adı verilen temizlik aracı, sanayi 
alanında da kullanılan teknolojik halı süpürge makinası ve bahçede kullanılan 

temizlik ve yaprak üfleme makinası ile cami içi, avlu ve bahçesi azami ölçüde temiz 
tutulmaya çalışılmaktadır. Cami ve bahçemizin temizliği, sürekliliği olan ve her gün 
tekrarı gerektiren bir özelliğe sahiptir ve bunun gereği yapılmaktadır.(2009 yılından 
itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu alanda camimiz temizliğine takviye perso-
nel vererek katkı sağlamaktadır.)
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EĞİTİM HİZMETLERİ
2000 - ....

T
üzüğümüze uygun olarak ve yönetmeliğimiz çerçevesinde (memleketin kal-
kınmasına faydalı hukuki, dini, ahlaki, edebi, ictima, fenni, zirai bilgileri 
yaymak, Milli Eğitimin temel kanunu’nun genel amacında belirtilen milli, 
ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, gelişti-

ren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eği-
tim ve kültürel faaliyetlerinde bulunmak) yapılan değerlendirme sonunda ihtiyaç 
sahiplerine çeşitli sosyal yardımlar yapılması yanında, üniversite öğrencilerine (orta-
lama 100 kişi* 8 Ay öğrenim bursu) burs desteği sağlanmıştır. Bu uygulama imkan-
lar ölçüsünde her eğitim-öğretim yılında devam ettirilmektedir.  

Derneğimize ait binada kalan üniversite öğrencileri lisans eğitimi yanın-
da hafızlık eğitimi de yapmaktadırlar.
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SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Açılış Yıldönümü Etkinlikleri 

Sultanahmet camimizin ibadete açılışının yıl dönümü münasebetiyle ve İl Müftü-
lüğümüzle işbirliği halinde her yıl “Kur’an-ı Kerim ve Ezan-ı Muhammadiyi Güzel 
Okuma yarışması, Mevlid ve anma programları tertip edilmiş, ayrıca “Kur’an 

Elif-ba’sı, Din dersleri ve Namaz hocası” isimli kitaptan binlerce adet bastırılarak da-
ğıtılmış ve dağıtılmaktadır.
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Dini ve Milli Gün - Geceler

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Her yıl Kur’an-ı Kerim ziyafeti ve mevlid programları cami görevlilerimizle prog-
ram icra edilmekte, vaaz ve sohbetler verilerek Peygamberimizi daha dikkatli 
anlamamız ve anlatmamız sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu vesile ile cemaate 

hediye edilmek üzere hafta münasebetiyle binlerce adet “Hadis Kartelası”, “Kırk Ha-
dis”, “Kardeşlik Çağrısı” adlı kitaplar bastırılarak dağıtılmıştır. Görsel afiş ve pankart-
lar hazırlatılmış, İslam dini hakkında Türkçe ve İngilizce ayetler, hadisler ve hikmetli 
sözler büyük puntolarla insanların dikkatine sunulmuştur.

Dini ve Milli günlerde anma, kandil programları ve özellikle ramazan ayında pa-
zar programları (sohbet-vaaz) ve mukabele gibi cemaatin katılımı olan etkin-
likler derneğimizce düzenlenmiştir. Her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferini anma, 

Kandil programları yapılmaktadır.  Geleneksel olarak her yıl Hicri Yılbaşında lokma 
tatlısı ikramı, Muharrem ayının 10’unda Aşura dağıtımı yapılmaktadır.  Camimizde 
düzenlenen dini programların (Mevlid-i Nebi, Şehitleri anma gibi) verimli şekilde geç-
mesi için din görevlilerinin iştiraki sağlanmakta, gerekli maddi ve manevi destek ve-
rilmektedir. Ayrıca camimizde derneğimiz tarafından Sultan 1.Ahmet vakfiyesi gereği 
görevlilerimize hatm-i şerif okutturulmaktadır.
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SOSYAL ve HAYRİ HİZMETLER

D
erneğimize başvuruda bulunan Dini Eğitim Müesseselerine (Camii - Kuran 
Kursu, vakıf ve dernekler ile Meb’e bağlı Okullar) imkanlar ölçüsünde Ayni 
yardım (Derneğimiz tarafından alınarak) yapılmıştır.

Sosyal hizmetler alanında ihtiyaç sahibi, yolda kalmış, fakir fukaraya imkanlar ölçü-
sünde maddi yardım (bilet ve yol harçlığı şeklinde) yapılmaktadır. (Ülkemizde bulu-
nan mülteci kardeşlerimiz de unutulmamış olup imkanlar dahilinde yatak, battaniye 
ve gıda yardımları yapılmıştır.) Cami hizmetlerinde bulunan ve de cami mahallesinde 
oturan ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayına has alış-veriş kartları (kumanya) dağıtımı 
yapılmıştır.
 
CAMİ GÖREVLİLERİ; Dernek tüzüğümüzde belirtildiği gibi “Sultanahmet Camii gö-
revlilerinin hizmette verimliliğini artırmak” amacıyla öngörülen maddi - manevi des-
tek devam ettirilmekte, Camimizde görev yapan tüm hocalarımızın lojmanları dernek 
kurulduğundan itibaren gerekli tamir ve tadilatı da yapılmış ve yapılmaktadır. 

VAKFİYE; Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden birisi de Sultanahmet Vakfiyesinin yoğun 
bir uğraş sonucunda ilgili kurumlardan elde edilmesidir. Elde ettiğimiz bu eser günü-
müz Türkçesine çevrilerek istifade edilir hale getirilmesi çalışması devam etmektedir.

DENETİM; İdari merciler nezdinde dernek olmanın gerektirdiği hususlar bir bir ye-
rine getirilmiş, kaynak temini için gerekli makbuzların basımı, kayıtlarının tutulması 
sağlanmış, dernek faaliyetleri ile ilgili banka ve sair işlemler, bu maksat için alınan 
defterlere işlenmiş, tutulan bu defterlerin her biri kayıt altına alınmıştır. 

Derneğimiz, kamu derneği statüsünde faaliyetlerini sürdürdüğü için, resmi kurumlar-
ca (İçişleri Bakanlığı-Dernekler Müdürlüğü-İlçe Kaymakamlığı) ciddi şekilde denet-
lenmektedir. 
 
Faaliyetlerimizi bu şekilde özet halinde sunarken bir kere daha, bu güne kadar derne-
ğimize kurucu başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyesi olarak hizmet eden 
ve desteğini esirgemeyen herkese şükranlarımızı arz ediyor daha nice güzel ve faydalı 
hizmetlere vesile olmasını diliyoruz. 





www.sultanahmetcami.org

Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği
Adres: At Meydanı No:7 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL
Tel : 0212 458 07 76  Fax: 0212 458 71 07

dernek@sultanahmetcami.org

sultanahmetcamibluemosque Sultanahmet Camii “Koruma ve İhya Derneği”
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