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ilge Hrfzrssrhha Kurulu Kaymakam V. Koray QELIK baqkanhfrnda, aqa[rda isim ve imzalarr
bulunan iiyelerin katrhmr ile Kaymakamhk toplantr salonunda toplanmrqtrr.

Qin'de ortaya grkarak btitiin dtinyayr etkisi altrna alan Koronaviriis (Covidl9) Salgrnrnrn
iilkemizde kamu dtizeninin bir pargasr olan kamu sa[hlrna olumsuz etkilerini asgari seviyeye
diigiirmek amacryla salgrnrn tilkemizde gortildiifiti ilk andan itibaren Sa[hk Bakanh[r ve Bilim
Kurulunun dnerileri, Sayrn Cumhurbaqkanrmrzrn talimatlarr do[rultusunda bugtine kadar birgok
tedbir karan ahnmrg ve uygulamaya gegirilmiqtir.

Diinya Safihk Orgtitri tarafindan ktiresel bir salgrn olarak ilan edilen Koronaviriisiin (Covidl9)
iilkemizde yayrlmasma engel olmak amacryla Diyanet igleri Bagkanhfirnca alman tedbirler
kapsamrnda; l6 Mart 2020 tarihinden itibaren salgrrVhastahk kontrol altrna almrncaya kadar tilke
genelindeki btittin cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarrnrn ve Cuma namazlarmm
krhnmasrna ara verilmiqti.

Gelinen aqamada l8 Mayrs 2020 Pazartesi giinii Sayrn Cumhurbaqkarumrz Bagkanhlrnda toplanan
Cumhurbagkanh[r Kabinesinde cami ve mescitlerimizin cemaatle ibadete agrlmasrna ycinelik
ahnan/ahnacak tedbirler deferlendirilmiq, Bilim Kurulunun dnerileri do[rultusunda ilgili
Bakanhklar ve Diyanet igleri Baqkanh[rnca belirlenecek kurallar gergevesinde 6[le, ikindi ve

cuma namazlannrn camilerimizde 29 Mayrs 2020 Cuma gi.iniinden itibaren cemaatle
krhnabilecefiine iligkin karar altnmtqttr.

Bilim Kurulu tarafindan belirlenen toplu olarak bulunulacak alanlarda uyulmast gereken hijyen,
sosyal mesafe vb. kurallar gdz ontinde bulundurularak 29 Mayrs 2020 Cuma gtnti itibariyle
ilgemizde bulunan camilerde cemaatle rramaz krhnabilmesi amactyla aqa[rda belirtilen kararlann
ahnmasr uygun gdriilmiiqttir.

l-Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalruzca cigle, ikindi ve cuma namazlan krhnabilmesine,
difer vakitlerde mtinferiden namaz krlmak isteyenler igin camilerin agrk tutulmastna,

2-Soka[a grkma yasa[r kapsamrnda yer alan vatandaglarrmtz ile hastahk belirtileri taqtyanlarm
evlerinde kalmalan konusunda gerekli uyanlar/bilgilendirmelerin yaprlmasrna,

3-Oncelik cami bahgesi/avlusu, agrk alanlar olmak tizere meteorolojik/mevsimsel qartlara gdre

cigle ve ikindi namazlarrmn cami iginde krhnabilmesine, Cuma namazlartmn ise cami igerisinde
krhnmamasrna,

4-Cemaatle ibadete baqlanan cami ve mescitlerin btittin bdli.imlerinin uygun ydntemlerle her

zamankinden daha fazla ozen gcisterilerek, her gtin temizlik yaprlmasrna, temizlik iglemlerinde
kapr kollarr gibi el temasrnrn yo[un oldufu yerlerin <jzellikle dezenfektan maddelerle silinmesine,
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5-Cami ve mescit igerisinde bulunan klima ve havalandrrmalar gahgtrrrlmamaslna, kapr ve
camlann agrk tutularak cami igerisinin siirekli havalandrrrlmasrrun sa[lanmasma,

6-Ortak kullanrm alanlannr asgaride tutabilmek igin abdesthane, qaduvan ve tuvaletlerin kapah
tutularak, abdest vb. ihtiyaglann evlerde veya ig yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi
konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarrlarrn yaprlmasrna,

7-Cemaatle d[le, ikindi ve cuma namazt krlacak herkesin t:}bilbez maske kullanmasrrun zorunlu
olmasrna, maskesi olmayan kiqi/kiqilerin cemaatle namaz krlmasma mtisaade edilmemesine,
(Cami ve mescit iginde bireysel namaz krlacaklann da maske takmasr zorunludur.)

8-Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanrlan ve salgrn/bulaq riskini artrrabilece[i
de[erlendirilen tesbih, rahle, ayakkabr gekecegi vb. malzemelerin bulundurulmamaslna,

9-Koronaviriis ile ilgili miicadele kapsammda ahnacak tedbirleri ve cami ve mescitlerde cemaatle
narflaz krlmak igin uyulmasr gereken kurallan igeren uyancl afiglerin biiti.in cami ve mescitlere
asrlmasrna,

lO-Cami ve mescitlere gelecek kigilerin yanlannda gahsi seccadelerini getirmelerinin
safilanmasrna veya imkdnlar nispetinde ilge Mtifttilti$i tarafindan tek kullanrmhk seccade temin
edilerek cemaatin kullanrma sunulmasrna,

Cami avlusunda namaz krhndr[rnda vatandaglarrmrza seccadelerini ytkamalartrun tavsiye
edilmesine,

I l-Namaz krhnacak tiim alanlarda hastahfirn bulaqmasr agrsrndan risk tegkil eden ve dezenfekte

edilmesi miimktin olmayan koli, karton, guval ve hasrr vb. yaygrlarrn kullanrlmamaslna,

l2-Cami ve mescit giriglerinde ve cami/ibadet alanr olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin
ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sa[lanmasma,

l3-Cami ve mescitlerde topluca gegirilecek siirenin mtimktin oldu[unca krsa tutulmast amactyla,
namazlarrn siinnetlerinin evde krhnabilece[i ve tesbihatrn evde yaprlabilece[i hususunda cemaatin
bilgilendirilmesinin sa[lanmasrna,

l4-Cemaatin fiziksel temastan kagrnmasr (el srkrqma, musafaha, kucaklaqma vb.) ve sosyal mesafe

kurahna uymasl ydni.inde gerekli uyanlann srkhkla tekrarlanmastna,

15-Cami yerlegkesi igerisinde bulunan ttirbelerin ig mekdnlarrnrn ziyarete agrlmamaslna, ttirbelerin
drq yiizeylerine temasr onlemek igin en azbh metre mesafe olacak gekilde qerit gekilmesine,

16-Camilerde sosyal mesafenin korunmasrnr zorlaqtracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb.
etkinlikler ile cami grkr qlarrnda ikram yaprlmasrn a izin verilmemesine,

l7-Cami dnlerinde dilencilere kargr ahnan tedbirlerin en iist seviyeye gtkanlmastna ve dzellikle
cuma namazl somaslnda sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim egyasl, oyuncak vb. iiriin
satrqrna izin verilmemesine,

l8-Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kurahna uygun bir qekilde cemaatle rramaz krhnabilmesi
igin aqa[rda belirtilen tedbirlerin ilge Mtifttiltifiti tarafindan almmasma,
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a)Namaz krlacaklar arastnda sosyal mesafenin sa[lanmasrnr teminen camilerin kapah
alanlarrnda/avlusunda/bahgesinde ve namaz krlmak igin belirlenecek di[er alanlarda, bir kiginin en
a260x110 cm'lik bir alanr (seccadenin kaplayaca[r alan) kullanaca[r gdz dntinde bulundurularak,
namaz krhnacak alantn en ug noktalanndan her yonden birer metre mesafe olacak gekilde zeminde
iqaretleme yaprlacaktrr.

b)(a) bendine gdre belirlenecek cami igi, bahgesi/avlusu ile namaz krhnacak agrk alanlarrn azami
kapasitelerinin, herkes tarafindan gdrtilebilecek bir qekilde amlan alanlarm girigine asrlacaktr.
igerideki kigi sayrsr yeterli noktaya ulaqtr[rnda ise bu durum bu alanlara girig igin bekleyen
cemaate uygun gekilde duyurulacaktrr.

19- Cuma Namazlannda aqa[rda belirtilen tedbirlerin ilge Mtiftiiliifiiince ahnmasrna,

a)ilgemizde Cuma namazlan ilge Mtifttiltigi tarafindan tespit edilerek 26.05.2020 tarihinde
kamuoyuna duyurulacak olan yeterli bahgesi/avlusu/agrk alanr bulunan camilerde krhnabilecektir.

b)Cami bahgesi/avlularmrn yeterli olmadr[r yerlegim yerlerinde ilge Miiftiiltiltiniin teklifi i.izerine,
Kaymakam onayl ile uygun gortilen aqrk alanlarda, ahnacak tedbirler gergevesinde cuma namazt
krhnabilecektir.

c)Cuma namazt krhnacak alanlann belirlenmesinde mevsimsel qartlar ile alanrn geniglik ve girig
grkrg kolayhg gibi fakt<irlerin goz rintinde bulundurulacaktr.

d)Camilerin kapah alanlan Cuma namazt vaktinde kapah tutulacaktrr.

e)Cuma namazt krhnacak alanda sesin rahat duyulmasr ve hutbe okunurken hatibin cemaat
tarafrndan gortilebi lmesi i gin gerekl i tedbirler ahnacaktrr.

f)Cuma namazt krlmak igin belirlenen agrk alanlann namaz cjncesi ve somasl, belediye ile igbirli[i
igerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sa[lanacaktrr.

g)Cuma namazlarrnda ilk saftan baglamak izere oturmaya baqlanacak ve son saf dolana kadar bu
srra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan baqlamak izere srrasryla cemaatin narnaz
krhnan alandan ayrrlmasr igin gerekli tedbirlerin ahnacaktrr.

Bu dtizenin sa[lanmasr igin ilge MiiftiiliiEti tarafindan namaz krhnabilecek her cami ve agrk alan

igin en az beS kiqiden mtiteqekkil "Cuma Heyeti" oluqturulacak ve bu heyete kolluk personelleri
gorevlendirilecektir.

h)Cuma Heyetinin <incelikli olarak cuma namazt krhnmayan camilerin din gcirevlileri, erkek
Kur'an kursu Olreticileri, mtifttiltik personelinden olugturulacak; bu kapsamda yeterli personel

bulunmamasr durumunda difier kamu gcirevlilerinden gcirevlendirme yaprlabilecektir.

Aynca ihtiyag bulunmasr halinde cami derneklerinin iiyeleri de bu amagla gcirevlendirilebilecektir.

i)Cuma Heyeti; gdrevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli gekilde cemaatin bu Kararda
belirtilen gartlar dahilinde namaz krhnacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske

kullanrmrnrn kontrolii, seccade getirilmesi vb.), saf tutmasr, igeriye girecek kigi sayrsr belirlenen
saylya ulaqtrfirnda bu durumun girig igin bekleyen cemaate uygun bir qekilde anlattlmast ve

cemaatin namaz soffasl sosyal mesafeyi koruyarak grkmalarrmn sa[lanmast konusunda gdrev
yapacaktrr.
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j)Kolluk birimlerince cuma namzt krhnacak alanlarda cemaatin girig/grkrqlarrrun kontrollti bir
qekilde sa[lanmasr igin gerekti[inde akordiyon bariyer, bariyer, renkli kordon/gerit, plastik duba
vb. fiziki engellerden yararlanrlacaktrr.

k)Cuma namazlannda vaaz yaprlmayacak, Diyanet iqleri Baqkanh[rnca grinderilecek hutbeler
higbir ilave ve grkartma yaprlmaksrzrn okunacak ve namazlarrn mtimki.in oldufiunca krsa stirede
krhnmasrna gahgrlacaktrr.

20-ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu tarafindan ahnan tedbirlerin uygulanmasr, <izellikle de

cemaatin namaz krhnacak yerlere sosyal mesafeyi sa[layacak bir diizen ddhilinde almmasr, rramaz
krhnacak alanlara belirlenen kapasite iizerinde cemaatin girmemesi, igerideki kapasite doldu[u
zaman drgardaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek gekilde kalabahk
oluqmamasr konulannda do[rudan sorumlu olacak kolluk personellerinin gdrevlendirilmesine,

Oy birli[i ile karar verilmiqtir.

Muha KAN
ilge Tarr o Miidiir V.


