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DAĞITIM YERLERİNE

Son dönemde dünya genelinde görülen "Yeni Koronavirüs"ün (Covıd-19) ülkemizde 
yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek için 
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarınca bir dizi tedbir alınması gerekmektedir.

Bu itibarla camiler, Kur'an kursları, eğitim merkezleri, hizmet binaları, aile ve dini 
rehberlik merkez/büroları, gençlik merkezleri, okuma salonları vb. mekânlarda konu ile ilgili 
aşağıdaki hususlara titizlikle riayet edilecektir:

1. Mezkur mekânların lavabo, tuvalet, abdesthane, şadırvan, yemekhane gibi kısımları 
başta olmak üzere bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle dezenfekte edilmesi, sık sık 
havalandırılması ve temizliğe her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi,

2. Temizlik hizmetlerinde görevlendirilen personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin 
edilmesi,

3. Ortam temizliği için su ve deterjan yeterli olmakla birlikte hastalık ihtimalinin bulunduğu 
mekânlarda temizlik işlemlerinin dezenfektan ile yapılması,

4. Temizlik işlemlerinde lavabo, musluk, masa üstü, kapı kolları gibi el temasının yoğun 
olduğu yerlerin öncelenmesi,

5. Cuma namazı başta olmak üzere camilerde topluca geçirilecek sürenin mümkün 
mertebe kısa tutulması amacıyla namazların sünnetlerinin asr-ı saadet örneğinde 
olduğu gibi evde kılınabileceği hususunda cami cemaatinin bilgilendirilmesi,

6. Camilerde musafaha, tokalaşma, kucaklaşma gibi hususlara hastalık riski sona 
erinceye kadar ara verilmesi ve cemaatin bu konuda bilgilendirilmesi,

7. Camilerde kullanılan tespihlerin kaldırılması,
8. Beden ve kıyafet gibi kişisel temizliğe, çevre ve yiyecek temizliğine azami derecede 

riayet edilmesi; öksürük ya da hapşırık durumunda tek kullanımlık mendillerle, bu 
mümkün değilse dirseğin iç kısmıyla ağızın kapatılması; kirli ellerle ağız, burun ve göze 
dokunulmaması; mümkün mertebe kalabalık ortamlardan uzak durulması hususlarında 
cami cemaatinin, eğitim merkezleri ile yatılı ve gündüzlü Kur'an kurslarında eğitim 
gören kursiyerlerin bilgilendirilmesi,

9. Yaşlılara, grip ve nezle gibi hastalıkların belirtilerini taşıyanlara ve kronik rahatsızlığı 
bulunan hastalara bu süreçte mümkün mertebe evlerinde kalmalarının tavsiye edilmesi, 
hastalık riski taşıdığından şüphelenilen kişilerin hastanelere yönlendirilmesi,

10. Sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde cenaze ve defin işlemlerinde 
sağlık ve hijyen kurallarına azami riayet edilmesi,

11. Sağlık kuruluşlarınca sığınmacılara yönelik konu ile ilgili gerçekleştirilecek bilgilendirme 
çalışmalarına gerektiğinde Arapça bilen personel marifetiyle destek sunulması,
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12. Yoğun katılımlı ve halka açık olarak icra edilecek seminer, konferans, kutlama programı 
vb. etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesi,

13. Kur'an kurslarındaki ve eğitim merkezlerindeki kursiyer, öğretici ve personelin 
devamsızlık durumları takip edilerek il/ilçe sağlık müdürlükleri ile paylaşılması,

Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır 
Prof. Dr. Ali ERBAŞ 

Diyanet İşleri Başkanı

Dağıtım:
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Merkez Birimlerine Başkan Yardımcılarına
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EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU
13.03.2020
Cuma

Alıcı : Tüm İl/İlçe Müftülükleri/Öğreticiler 
Konu : Tatil 
Sayı : 8

TATİL

Çin'de meydana gelen ve bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsle 
mücadele kapsamında devletimizin bütün kurumlan birtakım tedbirler almaktadır. Bu 
kapsamda Kur'an kurslarımızda almacak olan tedbirler şunlardır:

1) 16-29 Mart 2020 tarihleri arasında bütün Kur'an kurslarmda her düzeydeki eğitim 
öğretim programlarma ara verilmiştir.

2) Yurtdışmdan gelen öğrencilerle farklı illerden gelip velilerin izni ve bilgisi 
dâhilinde kursta kalacak öğrenciler için müftülüklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

3) Bu süre zarfında tüm kurs ve pansiyonlarm detaylı temizliklerinin yapılması 
sağlanacaktır.

4) Öğreticiler kurs temizliği sürecine refakat edecektir.
5) Kurslar dezenfekte edildikten sonra öğreticiler kursa gelmeyecek ancak görev 

mahallinden de ayrılmayacaklardır. (Ölüm, doğum vb. mazeret izinleri hariç)
6) Öğreticiler bu süre zarfında ek ders ücreti almayacakür.
7) Öğreticiler ihtiyaç halinde din hizmetleri smıfmda görevlendirilebileceklerdir.
8) Hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerimiz derslerini öğreticilerine imkânlar 

dâhilinde telefon ve sosyal iletişim ağları üzerinden verebilecektir.
9) Ramazan bayramına kadar icazet merasimi, yılsonu gösterileri vb. toplu törenler 

planlanmış dahi olsa yapılmayacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

ONAY:


