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ffiffi l:iiış"-#',jIrr
İüİÖ..n.[;;ı *ı"' * p,rilll^l\İhffi İ$'iili, .';U;t,."';;;*o.n i,iu*.n c emaatı e

ıı,],..ti ve cuma namazlanr

Ül','n'Jİ"."gin" ilişkin karar alınmıştır,

İ,i},*,T§lisml*:Ht},mgt,i:,ru,ş*i,ffi[*H[q:#,;§}
i:,,'.ru'şxlŞfu*şntmç-r'üi:H**". ikindi ve cuma namazıarı kııınacaktır,

İİ.H';fu ii:ll**:şxxi,ff ş#ffi :"",İ1,ffi fu 
',;l*ffillbeıirtiıeri

Ji-soı.ugu ç,lqu . 
y?,lİ,luın 

;ffi:*.#:,"İ],T,#HŞo""ai..i.ıg ruo:ll'}"''
tasıvanlann evlerinde kal

ıi Önceııt "* o**Jiilr"rr. "r" 
;ıc* "ı.ut,uir" 

,ieteo,oıojik/m,vsimsel şarılara

s.öre öğle ve ikindi;Ji*"c;iifıoa" ı<ı,nauiıe"#*;,;-;;;fu ise cami içerisinde

İılınarİayacaktır,
4) Cemaatle ibadeıe başlanan cami ve mescit"le{: P$J:iHii:::İ'l.",Hl,İ,i'Ş,Hij:,ff:
;H;;il;sine her zamankinden daha. t'azla "'+:;;;iiiil dezenfektan maddelerle

İİ,-k;lİ-';jli "l t"u",n yoğun olduğu ye

silinecektir,
5) cami ve mescit içerisinde bulunan k]ima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, 

kapı ve

.u,nı* uç,t.*ı*"ı. "jİİ^İİİ,i".iJ''*'rıi 
hTlT:['il-]ffİ]ilİ',$*',. 

tuvaıetıer.kapaıı

ft]İ ;;l,, T 1rr,ffi :§iH t#n:"H;':;",;H,ffi ;,il ı erek cami ye geli nmesi

Hn"*"Xl*İbJ,l,İ;İÜi;;irmeıerıuyanıar i::*Tx1H., maske kuııanması zorunıu

İİ İİ-*n öğle, ikindi ve crırna namazı kılacak_her 
hlmasına müsaade

oiacak, maskesi olmayan kişi/kişilerin ':P*": 
nT;T,i"Şı.ı"", 

o" maske takması zorunlu

HffiÖ*İ;;, Öami ,e mescit içinde bireyseı nam

olacaktır,)
8) cami ve mescitıerde geneııikıe o1ar o,ıara*_§|^Hlu.H"i:Htij1l;ffiİi,*lfŞİ:
lle#""j"lİ;, ;,-Uil,,,it,l,, ayakkabı çekeceği vb,

Jdİlmeyecettir. . , ı __^^_,_.ia aı ,^ mescitlerde

ii#,ffi'#;ilffi f i'"ffiTi3,#;:§t*x"ilil,şi:{':i"*}":il,\Ji,T;:ş;;
müdtirlükleri ve müft



10)Camivemescitleregelecekkişilerinyanlanndaşhsiseccadelerinigetirmelerisağlanacak
veva imkanlar nispetinde .udili.ı;;- iarafından iek kullanımlık seccade temin edilerek

]].*jİJt,ı;;;,;"ıJr;. Cami arrlusunda o^rf'az kılındığında vatandaşlanmıza

seccadelerİni yıkarnalan tavsiye edİlecektir,

11) Namaz kılmacak ttl, ula"l*du hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve

;:;#;#;;iil;, ;ü_ö-;i;"y_ Ğıi, ı.u.ton, çu,al ,e hasır vb. yaygılar

H}T#l,#T]l;it girişıerinde ve cami./ibadet aıanı oıarak beıirıenecek yerıere girecek

n İl.*l. 
"ll"İ"i 

mutlİa jezenfekte etmesi sağlanacaktır,

13) Cami ve mescitlerde ,";i;; geçirilecelk sürenin_.miirnkiin olduğunca kısa tutulması

amacıvla. namazlann .*.,i"iı"]"""lae kılınabilecegi ve tesbihatın evde yapılabileceği

;;r;;J. cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacaktır,

14) Cemaatin fiziksel temastan kaç,nml, (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb,) ve sosyal

mesafe kuralına uy.", yon*J" lerekli uyanlar srklrkla. tekrarlanacaktır,

15) Cami yerleşkesi iç",iJ;;;;l;* 
'loU,l",in .iç mekönlan ziyarete açılmayacak,

tiirbelerin dış yiiaeylerine ,"i"'*", oışJt içi. "; 
_ ti, .et e mesafe olacak şekilde şerit

l;TE*İİ;r" sosyal mesafenin korunmasıru ^lpı]T:*]]".]ikte 
mevlit, toplu yemek vb,

:ffi ftİ'.';"İ;;,k,şl,Jİk,"- yapılmasma izin verilmeyecektir,

17) Cami önlerinde aiı.n"ııJİ trş, aıınan teauirler en üst seviyeye Çıkarılacak ve özellikle

cuma naınazı sonıasında ",gİ 
İİ"İJ'"'İlİ ,dil,n ,"b", "y",", ğivi, eşyası, o1uncak vb,

iiıriin satışına izin verilmeyecektir,

18) Cami ve mescitlerde *,val rn",ur" kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz

*tlnŞUr:,r*'mf"Jjffi'Thl:l*:"i]r*^ıru teminen camiıerin kapaıı

aianlannda/avlus*auru*,ç.rini. lJ nu.- ı<ıımaı< için Üeiirlenecek diğer alanlarda- bir

kisinin en az 60xl10 ..,ııJilli "ı", i;.,"ua"nin. tupıryu.uı, alan) kullanacağı göz öniinde

bıılundurularak. n*- t,l,nJ,Jffi;;; nol,tuİ*na-İ"r yonden birer metre mesafe

olacak şekilde .l.t, gona,tl,İ-;,kİ;;"* ;inde, işaretleme yapı lacaktır,

b) (a) bendine giir" u"ııı",;".lu 
-.#-irı. 

bahçesVavlusu ile namaz kılınacak açık alanların

azami kapasitel".i. t.rı.""''t'uiİr,ni"r,,goriı"ü1*"k bir iekilde anılan alanların girişine

asılacaktır. içerideki ı.işi ,"v,Şi.i.iil;ür" ulaştrğında iie bu durum bu alanlara gırtş ıçın

bekleyen cemaate uygun şeİilde duyurulacakur,

19) Cuma Namazr
ı)Kavmakamlıktarafındanbelirlenecek(ilçemiiftilltiklerinintespitlerikapsamında)yeterli
;'#JİffiÖ,fJ-, tul** camilerde krlınabilecektir,

b) cami bahçesvavlulann* l"*r,ı olmadığı yerleşim yerlerinde ilçe müftüsiirıün teklifi ile

Kavmakam onayı ile ,r*lrtil;";;;f;:;;h" a.l,ra"ak tedbirler çerçevesinde cuma

:ruiliffili:,o"ı*" alanlann belirlenmesinde mevsimsel şanlar ile alanın genişlik ve

;'*;;İİ:,;t"Öi,i, g]ii i"l,io,i"r göz öniimde bulundurulacaktır,

d) Kaymakamlık *"n"o"l,ir.",""r"_, ı.rırruı. ıçin u"ıirı.n.."ı. .u.iıe, (avlu/bahçeleri) ile

açık alanlar en g"ç 26.05.2'ö;;i".#;;d_ o.şitfi iletişim kanallan kullanılarak kamuolnına

duyurulacaktır.

"İ'C".ll"r- 
l."ralı alanlan cuma vaktinde kapalı tutulacaktır,

fl Cııma.rumrr, l.,l,nu"ak'"l",a, ,",i" rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat

H#;';ffi;İİlm",i içln gerekli tedbirler al,ına;aktır

; ;16 fu-l 
ry 
g* *"İ:İj,,.İru::.a*;* jilff,T:* ve 

. 

So nİas ı' bel ed i Ye i le

işbirliği içerisinde temızlenmesvoczçtııç,*tı :"::l,:::,:.:;^._ ı,o"ıo,,,cak ve son sal dolana
h) Cuma namazlannda ilk saftan başlamak üz€re oturmaya başlanacak ve son sa

uaar uu sıra rakip .aiı.."tiı..'i".J bi,i.ind" i.. *,r"n .ufu. buşüuİnuı, üzere sırasıyla

cemaatin nu,,,_ ı.ırnurr"li*a,' "v"ı,,,"r, 
ıçin gereı<lİ İeauirler alinacaktır, Bu dizenin

sağlanması için kaymakffiTi"ıriJ* 
._ 

iıçe müitüstinün önerileri doğrultusunda namaz

krlınabilecek her camı ii'"rt'"ı". rcin in u, u.fı.işiden müteşekkil "Cuma Heyeti"

Öİİacak ve kolluk personeli görevlendirilecektir,



i) Cuma Heyeti öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek

#*xxrşiiaururşP$Şıı#*ilii;jil;l,:'i#
ihıivac bulunması halinde camı demeruerıt-, *"*" -- 

.. 

_ 
. ı buCuma HeYetiniT Gö,r'ı,"|,irilecek 

kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatir

,;_:ş. t*i.İ"JilliHt"i" 
^i",i-,t ı,"""^t_"ı""'ı*,*nn:il,ı:,$'fil,T}:i

:;1İ:J, .;i; kullaıımırun kontrolü, seccade getınıme] 
i.i",t"tlr." ""*t, uygun bir

;;i ;; " 
beıirıenen sayya j,T' U;*f; :"'HH.iİ' ;'JH;j';;;;;"k ç, k-ı*n, n

sekilde anlatılması ve cemi

11;ffiltX*"-Ş"',m",tltrozeııik*dece''=*,*'JT,T"i:,Txi*,l,;,,Ti"i,#
İ#;;İ :;ğ'racak bii diızen dahilinde,,uı]11*,:,l1;ş;;;;_ ;,r*daki cemaatin

t"ftr:li*f f :;lt,l"-:nr:ili,:İ$§i:ltİ:"rii*İ["[*;tmİ-;;:rul;
ffiİ;';o.rumİu olacak kolluk personeli görevıendınıe,

Eş;;"ö; İİe koordineli olarak Yerine getirecektır' 
:emaatin giriş/çıkışlarının kontrollü

|)Kolluk birimlerince cuma nzı]nazı kılınacak, d*]l'l_İ"işll.:;il ıilffi;;rit, pıastik

hir sekilde sağlanması ıçın gerektiğinde akordiyon banyer. bariyer. renkli kordorVŞent' l

hH. İnT;ngellerden yararlanrlacaktır, isleri Başkanlığınca gönderilecek

ÖÖ;;;;1'*ıda vaaz yapıımayacak, 
',ı*_,j^"i:]";;;ui*,i.o.ı,,un oıduğunca

hutbelerhiçbirilaveveçıKartmayapılmaksızınokunac'il 
İuİ:§',,,ru;,#ifl'İjli:ffi|,ianunu 

geregince oy birıiği iıe karar veriımiştir,
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