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biz kimiz?
IGMG Kadınlar Teşkilatı (KT), Müslüman kadınların İslami bir
kimlik üzere kendilerini geliştirmeleri, sosyal hayatta aktif bir
şekilde yer almaları ve her birinin yaşadıkları toplumlarda kültürlü, bilinçli ve eğitimli bireyler olarak var olmaları amacıyla
çeşitli hizmetler sunar. Kadınlar arasında iyilik, diğerkâmlık,
dayanışma ve adalet gibi temel insani faziletlerin gelişmesi
ve yaygınlaşmasını teşvik eden Kadınlar Teşkilatı, “İyilik ve
takvada yarışın”, “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı
olandır” ve “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz” nebevi düsturlarından hareketle toplumsal katılımı önemseyen bir kadın
modelini esas alır.

kadınlar teşkilatı tanıtım broşürü

Bu bağlamda KT; başta irşad ve eğitim faaliyetleri olmak
üzere, hizmet anlayışını toplumun her katmanına hitap edecek şekilde tasarlar ve erdemli bir toplum inşa edilebilmesi
için kadınlara yol gösterecek projeler üretir.
IGMG’ye mensup kadınlar, ilk olarak 1991 yılında “Kadın
Kolları” adı altında teşkilatlanmışlardır. Zaman içinde faaliyet
alanlarını hızla genişleten kadınlar, şu an itibarı ile 34 bölgede, 46’sı müteşebbis ve 104’ü temsilci olmak üzere toplam 510 teşkilatta, 4.682 idarecisi ile çalışmalarını sürdürür.
21.000’e yakın üyesi bulunan Kadınlar Teşkilatının hizmetlerinden 150.000 civarında kadın aktif bir şekilde faydalanır.
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birimler
hizmetlerimiz
Seminerler ve Kurslar
İslami İlimler Kursları, eğitimci, hatibe ve vaize
yetiştirmeye yönelik kurslar ile tatil kursları devamlı olarak yürütülür.

Yarışmalar ve özel programlar
Kur’ân-ı Kerîm tilavet, hadis ve bilgi yarışmaları
başta olmak üzere, Maide-i Kur’an programları,
anma günleri, kutlu doğum haftası etkinlikleri,
irşad ve iftar programları, paneller, sempozyumlar, eğitim fuarları ve materyal yarışmaları gibi faaliyetler geniş bir katılımla gerçekleştirilir.

Sohbetler
Ev ve camilerimizde tertiplenen sohbetlerde
Kur’an okumanın yanı sıra, sohbetlerin verimliliğini artırmaya yönelik, dinî açıdan bilgilendirici dersler verilir.

Yardım çalışmaları
Zekat, fitre çalışmalarının yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine yapılan kumanya dağıtımları, kurban çalışmaları, su kuyusu, sağlık projeleri gibi hizmetler,
Kadir Gecesi’nde yapılan özel yardım kampanyaları, olağandışı durumlarda (sel, deprem, afet
vs.) yapılan yardım çalışmaları sürekli artan bir
yoğunlukta devam ettirilmektedir.

Hac görevlilerinin eğitimi
Hac ve umrede görev alacak hanımlara
yönelik olarak hazırlanan eğitim programı
dâhilinde, çeşitli seminerlerle görevlilerin bilinçlendirilmesi amaçlanır.

Kültürel hizmetler
Düzenlenen kültürel içerikli programlar ve özellikle İslam tarihi ve kültürünü görerek öğrenmeye
yönelik tertip edilen gezilerle hanımların kültürel
birikimlerinin artırılması hedeflenir.

Ailelere yönelik çalışmalar
Aile eğitim seminerleri, bilinçli anne-babalık
konferansları, seminerler, paket projeler, gençler için evlilik öncesi eğitim seminerleri gibi
çalışmalar düzenlenerek, toplumun temel taşı
olan aile kurumunun güçlendirilmesi hedeflenir.

Dış ilişkiler
Kadınlar Teşkilatı dış kurum ve kuruluşlar bazında temsil edilerek, yapılan çalışmaların bu
bağlamda tanıtılması sağlanır. Gerekli görülen
alanlarda farklı kuruluşlarla da ortak çalışmalar
gerçekleştirilir.

Teşkilatlanma Başkanlığı
Kadınlar Teşkilatının bölge ve şubelerdeki yönetim kurullarının tamamlanması, teşkilatların kurulmadığı yerlerde yeni
oluşum çalışmalarının plan ve program dâhilinde hazırlanması ve sorunların giderilmesi gibi konularla ilgilenir. Teşkilat içi
eğitim seminerleri, idareciler günü, komisyon toplantıları ve
bölge ve şubelerdeki üyelik çalışmaları gibi hizmetleri yürütür.
Eğitim Başkanlığı
Hazırladığı müfredat çerçevesinde, bölge ve teşkilatlardaki
eğitim çalışmalarını planlar ve gerçekleştirir. Bölge ve şubelerde açılan eğitim merkezlerinin takibini ve teftişini yapar.
Eğitimcilerin eğitimlerini düzenler ve takip eder. Yapılan bütün
eğitim faaliyetlerinin pedagojik esaslara uygun ve verimli olması için gereken ön çalışmaları yapar.
İrşad Başkanlığı
Tüm asli ve fahri görev yapan hoca hanımların görevlendirilmeleri konusunda esasları belirler ve takibini yapar. Bölge ve
şubelerin irşad başkanlarını ve komisyonlarını görevleri hususunda eğitir. Ev sohbetleri mahalle temsilciliklerini, Kur’ân-ı
Kerîm eğitimi için gereken ders ortamını ve ihtisas sınıflarını oluşturur. Bölge ve teşkilatlarda ihtiyaca göre hatibelerin,
vaaz ve sohbetlerin organize ve takibini yapar.
Sosyal Hizmetler Başkanlığı
Genel Merkeze üyeliğe teşvik çalışmalarının yanı sıra, kurban,
zekat-fitre, insani yardımlar gibi sosyal hizmet çalışmalarının
koordinesinden sorumludur. Sosyal hizmet etkinlikleri düzenler ve etkinlik hedeflerini takip eder.
İdari İşler Başkanlığı
Düzenlenen yarışma, program ve toplantıların idari işlerini yürütür. Oluşturulan komisyon ile program ve toplantıların organizesini gerçekleştirir.

