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............................................... CAMİ İMAM-HATİPLİĞİ/MÜEZZİN-KAYYIMLIĞINA
Dünya genelinde görülen "Yeni Koronavirüs"ün (Covid 19) ülkemizde yayılmasına
engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla Başkanlığımızca
süreç boyunca bir dizi tedbirler alınmıştır. Son günlerde salgının yayılma hızının yeniden
yükselmesi ve etkilerinin artması sebebiyle başta cuma namazı olmak üzere bütün namaz
vakitlerinde cami ve mescitlerde yeni tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu
kapsamda;
Camilerimizde temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyet gösterilecektir.
Güvenli mesafe kuralına uygun olarak saf tutulması sağlanacak, bu çerçevede
kişiler arasındaki mesafe her yönden en az 1 metre olacak şekilde zemin üzerinde
gerekli işaretlemeler yapılacak ve vatandaşlarımız sık sık bu konuda bilgilendirilecektir.
Cami içerisinde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla;
Namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda
cemaatimiz bilgilendirilecek, ikinci bir talimata kadar topluca tesbihat yapılmayacaktır.
Hatırlatmalara rağmen camide sünnet namazı kılmak ve tesbihatı ferden yapmak
isteyenlere, cami çıkışındaki izdihamı önlemek adına ve sosyal mesafeye uymak şartıyla
müdahale edilmeyecek, herhangi bir zorlamada bulunulmayacaktır.
Cuma namazı dahil cuma günleri hariç iç ezandan önceki salavat okunmayacak, ezan
ve kametler mümkün mertebe seri olarak icra edilecektir.
Cuma namazlarında hutbe duaları seri bir şekilde okunacak, Başkanlığımızca
gönderilecek hutbe metinlerine hiçbir ilave çıkartma yapılmayacaktır.
Farz namazlarında kıraat kısa tutulacak ve hadr usulü ile okunacaktır
Sokağa çıkma kısıtlamasına muhatap olan vatandaşlarımızın ve hastalık belirtileri
taşıyanların cemaatle namaza katılmayarak ibadetlerini evlerinde eda etmeleri konusunda uyarı
ve bilgilendirmelere devam edilecektir.
Camiye giriş ve çıkışlarda izdihama sebebiyet verilmemesi, mesafenin korunması, hiç kimseyle
temasta bulunulmaması, musafaha, tokalaşma, kucaklaşma yapılmaması, gruplar halinde
toplanılmaması hususunda vatandaşlarımız vakit namazlarından sonra uyarılacaktır.
Yukarıdaki hususlarla ilgili olarak cemaate yapılan uyarı ve hatırlatmalar uygun bir
dille yapılacak, sert üslup kullanılmayacak, cemaatle asla polemiğe girilmeyecek,
camiden çıkmaya zorlanmayacaktır.
Din görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamalarının bulunduğu vakitlerde cami ve mescitleri
ibadete açacak ve görevlerinin başında hazır bulunacaklardır.

Yukarıdaki hususlara azami derecede uyulması ve gerekli hassasiyeti gösterilmesi
hususunda,
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Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Hasan Hüseyin GÜLLER
İl Müftüsü
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