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DİTİB-MÜNSTER
MERKEZ CAMİİ TANITIM BİLGİLERİ
Diyanet Işleri Türk Islam Birliğine bağlı olarak 1986 yılında Münster
de yasayan türk vatandaşlarının iş birliği ile kurulan Türk Islam Kültür
derneği ; Münster ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik
hizmet vermesinin yanı sıra, TC Münster Başkonsolosluğu görev
alanında faaliyet gösteren derneklerin Merkezi konumunda da
faaliyetlerini sürdürmektedir. 1996 yılına kadar kiralık bir binada
faaliyetlerini sürdüren derneğimiz ekim 1996 yılında kendi mülküne
kavuşmuş olup Diyanet işleri Türk Islam Birliği adını almıştır.2008
yılına kadar küçük çapta faaliyetlerini sürdüren derneğimiz
Hazırladığı proje ile hali hazırdaki binanın üst katına modern bir cami
ve kültür merkezi yapılmasına karar vermiştir.Yapılan çalışmalar
neticesinde inşaatı tamamlanan cami ve kültür merkezinin 30 mayıs
2010 yılında açılışı yapılmıştır. Modern bir cami’iye kavuşan
derneğimiz 2012 yılında da eskiden ibadethane olarak kullanılan
bölümün tadilatını yaparak çok amaçlı hizmet binasına kavuşmuştur.
Münster Merkez camii nin minare bölümünün içinde ve çok amaclı
kullanılan konferans salonu girişinde engelliler için asansör
bulunmaktadır.
Ağustos 2012 tarihinden itibaren Ditib Münster Derneği Modern
bir ibadethanesi, kütübhanesi , iş merkezi , Münster bölgesi eyalet
birliği bürosu ve konferans salonu ile Bölge merkez derneği olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir.
DİTİB-MÜNSTER
BAŞKAN
Mustafa Dayıoğlu
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MUSTAFA DAYIOĞLU
DİTİB-MÜNSTER
MERKEZ CAMİİ - DERNEK BAŞKANI

ÖZGEÇMİSİ
1957 yılında Düzce`nin Gümüsova ilçesinde doğdu.Ilkokul ve ortaokulu Gümüsova`da
okudu.1974 yılında Imam - Hatip Lisesine kayıt oldu.1977 yılında Düzce Imam Hatip Lisesinden
mezun oldu.1979 yılında evlenerek Almanya `ya geldi.1985 yılında Ditib - Köln ün kuruluşunda
bulundu.1986 yılında ditib – Münster` in kurucuları arasında yer aldı.Uzun yıllar derneğin
baskanlığını ve sekreterliğini yaptı.1987 yılında Münster ve Çevresi Türk Dernekleri
Koordinasyon Kurulu kuruluş aşamasında bulunarak 2001 yılında Ms.T.D.K.K. kapanıncaya
kadar Başkanlığını yaptı.
2004 yılında Ditib Köln yönetim kuruluna girdi.2 dönem yönetim kurulunda görev yaptı.Halen
Ditib Münster dernek başkanlığı görevini sürdürmektedir.
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