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IGMG İslami bir cemaattir. İslam’ın öğrenilmesi, öğretilmesi, 
yaşanması ve tebliğ edilmesi ile, bu dinin gereklerinin yerine 
getirilmesi için çeşitli hizmetler sunar. İnsanlar arasında iyi-
lik, diğerkâmlık, dayanışma ve adalet gibi temel insani me-
lekelerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik eden IGMG, 
“İyilik ve takvada yarışın”, “İnsanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olandır” ve “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz” nebevi 
düsturlarından hareket ederek, toplumsal ilişkilerde ihtilafla-
rın değil, marufun esas alınması gerektiğini savunur. IGMG, 
Müslümanların toplumsal yaşama katılımını teşvik eder, tem-
sil ettiği Müslümanların menfaatlerinin ve temel haklarının 
korunması için çeşitli çalışmalar yapar.

 

biz kimiz?

igmg’nin tarihçesi
1960’lı yıllarda başlayan işçi göçüyle birlikte milyonlarca 
Müslüman batı Avrupa’ya göç etmeye başladı. Müslüman 
göçmenler, yaygın olarak 70’li yılların başından itibaren kü-
çük cemaatler oluşturarak namaz kılabilecekleri mescidler 
kurdular. 70’li yılların sonunda ise, Millî Görüş Teşkilatları bir 
araya gelerek bölge ve eyalet federasyonları oluşturdular. Bu 
yapıların tüm çalışmalarını planlayıp koordine eden bir genel 
merkez ihtiyacı bu süreçte giderildi. 1995 yılından itibaren bu 
faaliyetler IGMG çatısı altında sürdürülmektedir.
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bölgeler

rakamlar

birimler

Teşkilatın hedef ve amaçlarının kapsamlı bir şekilde gerçek-
leştirilmesi, genel merkez, bölge ve cami cemiyetlerinin ortak
faaliyetleriyle sağlanır. Bu faaliyetleri koordine eden IGMG
Başkanlık Divanı sekiz ana birimden müteşekkildir.

İrşad birimi dinî hizmetleri koordine eder, İslam’ın öğrenil-
mesi ve öğretilmesini amaçlar, ayrıca imamlar ile Din İstişare
Kurulu’ndan sorumludur.

Eğitim birimi müfredat ve materyallerin üretilmesi ve temi-
ninden, uygun pedagojik metodlarla uygulanmasından ve din 
eğitiminden sorumlu olup, ayrıca çocuklara, yetişkinlere ve 
ailelere yönelik çeşitli eğitim kursları düzenler.

Teşkilatlanma birimi cami cemiyetleri ve diğer derneklerin
kurulması ve gelişmesi için idari desteğin sağlanmasından ve
idarecilerin eğitilmesinden sorumludur.

Genel Sekreterlik, tanıtım ve kurumsal ilişkilerin geliştirilme-
sinin yanı sıra, siyasi ve hukuki alanlarda ARGE çalışmalarının 
yürütülmesinden sorumludur. İletişim ajansı, yayınevi ve Kitap 
Kulübü’nün bünyesinde faaliyet gösterdiği birimin sunduğu 
hizmetler arasında süreli yayınların neşri de yer alır.

Mali İşler birimi mali meselelerin tamamından sorumludur.
Ayrıca zekât ve fitre, sosyal hizmetler ve hac ve umre
organizasyonları da çalışma kapsamındadır.

Kadınlar Teşkilatı, kadınlara yönelik sunulan eğitim ve ir-
şad faaliyetleriyle birlikte kadınların teşkilatlanmasını koordine 
ederek, onların toplumsal hayata katılımını teşvik eder. 

Gençlik Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı, hizmet-
leri arasında öncelikle irşad ve eğitim çalışmaları bulunmak-
tadır. Üniversiteliler birimi de Gençlik Teşkilatı bünyesinde 
hizmetlerini sürdürmektedir.
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350.000 kişilik cemaat

127.000 üye
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