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DIN GÖREVLILERI IMAM 
DESTEK PROJESI

F I N A N S A L  •  2 0 2 0

FILISTIN KAMPLARI IYILEŞTIRME
VE KALKINDIRMA PROJELERI



Proje Adı Proje Türü Ülke Bölge

Din Görevlileri İmam
Destek Projesi

Finansal Lübnan Filistinli Mülteci 
Kampları 

1.000 Kişi

Hedeflenen 
Kişi Sayısı

P R O J E  H A K K I N D A 

G E N E L  B i L G i L E R

DİN GÖREVLİLERİ 
İMAM DESTEK
PROJESİ

20
20

Lübnan batısında Akdeniz, kuzeyinde ve doğusunda Suriye ve güneyinde Filistin ile komşu bir Ortadoğu ülkesidir.  
6 milyon nüfuslu ülkede 1.5-2 milyon civarında Suriye ve Filistinli mülteci yaşamaktadır. Bu bakımdan Lübnan, 
dünyada en yüksek oranda mülteci nüfus barındıran ülkelerden biri konumundadır. Siyasi ve ekonomik krizlerle 
boğuşan ülkedeki %35’lik işsizlik oranı Filistinli nüfusu arasında %50’ye dayanmaktadır. %65 oranında fakirliğin 
yaşandığı Filistin mülteci kamplarında ülke genelinde yaşanan krizler, yoğun nüfus ve işsizlik oranının artmasına 
bağlı olarak daha yoğun hissedilmektedir.

Lübnan’daki 460 bini aşkın Filistinli mülteci kamplarda yaşamakta ve hayatlarını inşaat işçiliği, tarım, temizlik gibi iş 
kollarında çalışarak kazanmaktadır. 70’i geçkin meslekten men edilen mülteciler arasında işsizlik %35’ya dayanmakta, 
çalışan nüfusun %72’si ise mevsimsel işlerde çalışmaktadır. Altyapı, elektrik, su gibi temel problemlerle boğuşulan 
kamplarda yaşayan mültecilerin toplu ve ferdi dini gerekliliklerini yerine getirmeleri için kullandıkları camiler, aynı 
zamanda toplumun birlik ve beraberliğini sağlaması ve toplumsal etkinliklerin cami etrafında düzenlenmesi 
bakımından başat rol oynamaktadır. Bu dini ve sosyal faaliyetlerin takibi ve organizasyonundan sorumlu cami 
imamlarının maaşları ise, cemaatin mezkûr sebeplerden ötürü oluşan mali sıkıntıları nedeniyle verilememektedir. 
Proje kapsamında; camilerdeki tertip, düzenin sağlanması ve vecibelerin yerine getirilmesinde önderlik etmesi için 
imamlar desteklenecek ve maaşları düzenli olarak ödenecektir. 

- Kamplarda yaşanan mali kriz
- İmamların maaşlarını karşılayacak ekonomik gelir kaynağının olmaması
- Camilerin dini ve sosyal düzenin sağlanmasındaki önemi

- Cami imamlarının maaşlarını düzenli ödeyerek camilerdeki düzenin devamını sağlamak
- Camilerin toplumdaki yerini güçlendirmek
- Camilerde yaşanan mali sıkıntıları gidererek insanların dini vecibelerini daha rahat şekilde yerini
getirmelerine yardımcı olmak

Din görevlileri camii imamların maaşları düzenli olarak 12 ay boyunca yapılacaktır.

- Din görevlileri imamların tespit edilmesi
- Projenin uygulamaya konulması ve takibi

Bölge 
Hakkında 

Genel Bilgi

Proje Kısa 
Özeti

Gerekçe

Hedefler

Proje 
Detayı

Uygulama 
Aşamaları

Proje Süresi 

12 Ay

Proje Bütçesi
Hizmet Birim Fiyatı Adet/Kişi Süre (Ay) Toplam Tutar €

Din Görevlisi İmam Maaşı 150 € 1 12 1.800 €

Din Görevlisi İmam Maaşı 150 € 100 12 180.000 €


