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Gel�nen aşamada 18/05/2020 tar�h�nde Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kab�ne Toplantısı'nda cam� ve 
mesc�tler�n cemaatle �badete açılmasına yönel�k alınacak tedb�rler�n değerlend�r�lm�ş, B�l�m Kurulunun öner�ler� doğrultusunda          29 Mayıs 
2020 Cuma günü bel�rlenecek kurallar çerçeves�nde öğle, �k�nd� ve cuma namazlarının cam�lerde cemaatle kılınab�leceğ�ne karar ver�lm�şt�r.

Yen� t�p koronav�rüs (Cov�d- 19) salgınının Türk�ye'de yayılmasına engel olmak amacıyla D�yanet İşler� Başkanlığı tarafından alınan tedb�rler 
kapsamında; 16 Mart 2020 tar�h�nden �t�baren salgın kontrol altına alınıncaya kadar ülke genel�ndek� bütün cam� ve mesc�tlerde cemaatle vak�t 
namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara ver�lm�şt�.

 
B�l�m Kurulu tarafından bel�rlenen toplu olarak bulunulacak alanlarda uyulması gereken h�jyen, sosyal mesafe vb. kurallar göz önünde 
bulundurularak 29 Mayıs 2020 Cuma günü �t�bar�yle cam� ve mesc�tlerde cemaatle namaz kılınab�lmes� amacıyla �lg�l� Bakanlıklar ve D�yanet 
İşler� Başkanlığınca  aşağıdak� kurallar bel�rlenm�şt�r.
 

1- Cam� ve mesc�tlerde cemaatle b�rl�kte yalnızca öğle, �k�nd� ve cuma namazları kılınacak. D�ğer vak�tlerde münfer�den namaz kılmak 
�steyenler �ç�n cam� ve mesc�tler açık tutulacak.

2- Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar �le hastalık bel�rt�ler� taşıyanlara evler�nde kalmaları konusunda gerekl� 
uyarılar/b�lg�lend�rmeler yapılacak.

5- Cam� ve mesc�t �çer�s�nde bulunan kl�ma ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cam� ve mesc�t �çer�s�n�n 
sürekl� havalandırılması sağlanacak.

6- Ortak kullanım alanlarını asgar�de tutab�lmek �ç�n abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest vb. �ht�yaçların evlerde 
veya �ş yerler�nde g�der�lmes� suret�yle cam� ve mesc�tlere gel�nmes� konusunda cemaate gerekl� b�lg�lend�rmeler/uyarılar yapılacak.

7- Cemaatle öğle, �k�nd� ve cuma namazı kılacak herkes�n tıbb� bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskes� olmayan k�ş�/k�ş�ler�n 
cemaatle namaz kılmasına müsaade ed�lmeyecek.(Cam� ve mesc�t �ç�nde b�reysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.)

8- Cam� ve mesc�tlerde genell�kle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş r�sk�n� artırab�leceğ� değerlend�r�len tesb�h, rahle, ayakkabı 
çekeceğ� vb. malzemeler�n bulundurulmasına müsaade ed�lmeyecek.

9- Koronav�rüs �le �lg�l� alınacak tedb�rler �le cam� ve mesc�tlerde cemaatle namaz kılmak �ç�n uyulması gereken kuralları �çeren uyarıcı 
afişler  (�lve  �lçesağlık  müdürlükler�,müftülüklerden  tem�n ed�lmek suret�yle), �ved� b�r şek�ldebastırılarak bütün  cam�ve  mesc�tlere 
asılacak.

10- Cam� ve mesc�tlere gelecek k�ş�ler�n yanlarında şahs� seccadeler�n� get�rmeler� sağlanacak veya �mkanlar n�spet�nde müftülükler 
tarafından tek kullanımlık seccade tem�n ed�lmek suret�yle kullanıma sunulacak. Cam� avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza 
seccadeler�n� yıkamaları tavs�ye ed�lecek.

11- Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından r�sk teşk�l eden ve dezenfekte ed�lmes� mümkün olmayan kol�, karton, 
çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak.

12- Cam� ve mesc�t g�r�şler�nde ve cam�/�badet alanı olarak bel�rlenen yerlere g�recek herkes�n eller�n� mutlaka dezenfekte etmes� 
sağlanacak.

3- Öncel�k cam� bahçes�/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteoroloj�k/mevs�msel şartlara göre öğle ve �k�nd� namazları cam� �ç�nde 
kılınab�lecek. Cuma namazları �se cam� �çer�s�nde kılınamayacak.

4- Cemaatle �badete başlanan cam� ve mesc�tler�n bütün bölümler�n�n uygun yöntemlerle her gün tem�zlenmes�ne her zamank�nden daha 
fazla özen göster�lecek. Tem�zl�k �şlemler�nde kapı kolları g�b� el temasının yoğun olduğu yerler özell�kle dezenfektan maddelerle 
s�l�necek.

13- Cam� ve mesc�tlerde topluca geç�r�lecek süren�n mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetler�n�n evde 
kılınab�leceğ� ve tesb�hatın evde yapılab�leceğ� hususunda cemaat�n b�lg�lend�r�lmes� sağlanacak.

15- Cam� yerleşkes� �çer�s�nde bulunan türbeler�n �ç mekânları z�yarete açılmayacak, türbeler�n dış yüzeyler�ne teması önlemek �ç�n en az b�r 
metre mesafe olacak şek�lde şer�t çek�lecek.

14- Cemaat�n fiz�kseltemastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde  gerekl�uyarılar 
sıklıkla tekrarlanacak.

16- Cam�lerde sosyal mesafen�n korunmasını zorlaştıracak n�tel�kte mevl�t, toplu yemek vb. etk�nl�kler �le cam� çıkışlarında �kram 
yapılmasına �z�n ver�lmeyecek.

17- Cam� önler�nde d�lenc�lere karşı alınan tedb�rler en üst sev�yeye çıkarılacak ve özell�kle cuma namazı sonrasında serg� olarak tab�r ed�len 
sebze, meyve, g�y�m eşyası, oyuncak vb. ürün satışına �z�n ver�lmeyecek.

18- Cam� ve mesc�tlerde sosyal mesafe kuralına uygun b�r şek�lde cemaatle namaz kılınab�lmes� �ç�n Val�/Kaymakamların koord�nes�nde;

CAMİ VE MESCİTLERDE CEMAATLE İBADET EDİLMESİ 
HAKKINDA BASIN DUYURUSU 

VE 
İLİMİZDE CUMA NAMAZI KILINACAK YERLER
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b) (a) bend�ne göre bel�rlenecek cam� �ç�, bahçes�/avlusu �le namaz kılınacak açık alanların azam� kapas�teler�, herkes tarafından 
görüleb�lecek b�r şek�lde anılan alanların g�r�ş�ne asılacak. İçer�dek� k�ş� sayısı yeterl� noktaya ulaştığında �se bu durum g�r�ş �ç�n 
bekleyen cemaate uygun şek�lde duyurulacak.

e) Cam�ler�n kapalı alanları cuma vakt�nde kapalı tutulacak.

19- Cuma Namazı,

       m) Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, D�yanet İşler� Başkanlığınca gönder�lecek hutbeler h�çb�r �lave ve çıkartma yapılmadan 
okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Bu kapsamda; Val�l�k/Kaymakamlıklarca, uygulamanın eks�ks�z b�r şek�lde yer�ne get�r�lmes� �ç�n başta yerel yönet�mler ve �lg�l� 
kurumlarla koord�nasyon sağlanarak planlamalar ve görevlend�rmeler yapılacak, vatandaşlarımıza gerekl� duyurular yapılarak, uygulamada 
herhang� b�r aksaklığa meydan ver�lmeyecekt�r.

�) Cuma Heyet� öncel�kl� olarak cuma namazı kılınmayan cam�ler�n d�n görevl�ler�, erkek Kur'an kursu öğret�c�ler�, müftülük personel�nden 
oluşturulacak; bu kapsamda yeterl� personel bulunmaması durumunda d�ğer kamu görevl�ler�nden görevlend�rme yapılab�lecek. Ayrıca 
�ht�yaç bulunması hal�nde cam� dernekler� üyeler� de bu amaçla görevlend�r�leb�lecek.

Cuma Heyet�n�n Görevler�,

a) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafen�n sağlanmasını tem�nen cam�ler�n kapalı alanlarında/avlusunda/bahçes�nde ve namaz kılmak 
�ç�n bel�rlenecek d�ğer alanlarda, b�r k�ş�n�n en az 60x110 cm'l�k b�r alanı (seccaden�n kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde 
bulundurularak, her namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden b�rer metre mesafe olacak şek�lde ekte gönder�len şekle 
uygun zem�nde �şaretleme yapılacak.

       b) Cam� bahçes�/avlularının yeterl� olmadığı yerleş�m yerler�nde �l/�lçe müftüler�n�n tekl�fi �le �lçelerdekaymakamlar,  �llerde val�ler�nonayı 
�le uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedb�rler çerçeves�nde cuma namazı kılınab�lecek.

c) Cuma namazı kılınacak alanların bel�rlenmes�nde mevs�msel şartlar �le alanın gen�şl�k ve g�r�ş-çıkış kolaylığı g�b� faktörler göz önünde 
bulundurulacak.

g) Cuma namazı kılmak �ç�n bel�rlenen açık alanların namaz önces� ve sonrası, beled�yelerle �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde tem�zlenmes�/dezenfekte 
ed�lmes� sağlanacak.

       h) Cuma namazlarında �lk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra tak�p ed�lecekt�r. Namaz b�t�m�nde �se 
en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaat�n namaz kılınan alandan ayrılması �ç�n gerekl� tedb�rler alınacak. Bu düzen�n sağlanması 
�ç�n val�/kaymakamlarca �l/�lçe müftüler�n�n öner�ler� doğrultusunda her namaz kılınacak cam� ve açık alanlar �ç�n en az beş k�ş�den 
müteşekk�l Cuma Heyet� oluşturulacak ve kolluk personel� görevlend�r�lecek.

a) Val�l�k ve Kaymakamlıklarca bel�rlenecek (�l/�lçe müftülükler�n�n tesp�tler� kapsamında) yeterl� bahçes�/avlusu/açık alanı bulunan 
cam�lerde kılınab�lecek.

       d) Val�l�k ve Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak �ç�n bel�rlenecek cam�ler (avlu/bahçeler�) �le açık alanlar en geç 26.05.2020 tar�h�ne 
kadar çeş�tl� �let�ş�m kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak.

       f ) Cuma namazı kılınacak alanda ses�n rahat duyulması ve hutbe okunurken hat�b�n cemaat tarafından görüleb�lmes� �ç�n gerekl� tedb�rler 
alınacak.

j) Cuma Heyet�; görevlend�r�lecek kolluk personel� �le koord�nel� şek�lde cemaat�n bu genelgede bel�rt�len şartlar dah�l�nde namaz 
kılınacak alanlara g�rmes� (eller�n dezenfekte ed�lmes�, maske �le g�r�lmes�, seccade get�r�lmes� vb.), saf tutması, �çer�ye g�recek k�ş� 
sayısı bel�rlenen sayıya ulaştığında bu durumun g�r�ş �ç�n bekleyen cemaate uygun şek�lde anlatılması ve namaz sonrası cemaat�n sosyal 
mesafey� koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacak.

       k) Val�l�k ve Kaymakamlıklarca bu Genelgede bel�rt�len kuralların uygulanması, özell�kle de cemaat�n namaz kılınacak yerlere sosyal 
mesafey� sağlayacak b�r düzen dah�l�nde alınması, namaz kılınacak alanlara bel�rlenen kapas�te üzer�nde cemaat�n g�rmemes�, �çer�dek� 
kapas�te dolduğu zaman dışardak� cemaat�n b�lg�lend�r�lmes�, sosyal mesafey� �hlal edecek şek�lde kalabalık oluşmaması konularında 
doğrudan sorumlu olacak kolluk personel� görevlend�r�lecekt�r. Kolluk b�r�mler� görevler�n� Cuma Heyetler� �le koord�nel� olarak 
yer�ne get�recek.

l) Kolluk b�r�mler�nce cuma namazı kılınacak alanlarda cemaat�n g�r�ş/çıkışlarının kontrollü şek�lde sağlanması �ç�n gerekt�ğ�nde 
akord�yon bar�yer, bar�yer, renkl� kordon/şer�t, plast�k duba vb fiz�k�engellerden yararlanılacak.
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İLİMİZDE CUMA NAMAZI KILANACAK YERLER

Caminin AdresiS. No Caminin Adı

Atatürk Parkı

Şerzan Kurt Parkı

8 Mart Kadınlar Parkı

Su Parkı, Hüsnü Genç Camii Önü

Seyit Hasan Taziye Evi Yanı

İmam Şafii Camii Yanı

Mehmet Emin Terece Camii Bahçesi

Korkut Özal Camii Önü

Şevket Başak Camii Bahçesi

Aygün Mü�ülük Camii Bahçesi

Hz. Hamza Camii Bahçesi

Hz. Halit camii Bahçesi

Hz.Osman Camii Bahçesi

Mehmet Akif İnan Camii Bahçesi

Oduncular Sitesi Camii Bahçesi

Hamidiye Camii Bahçesi

Masumiye Camii Bahçesi

Çamlıtepe Selaha�ni yyübi Camii Yanı

Aydınkonak Camii Bahçesi

Baraj Evleri Şeyh Muhammed Zilan Camii Bahçesi

Ashabul Kehf Camii Bahçesi

Enbiya Camii Bahçesi

Peygamber Camii Bahçesi

El Aksa Camii Bahçesi

Şeyh Hüseyin Camii Bahçesi

Hayber Camii Bahçesi

Seyit Hasan Camii Bahçesi

Üniversite Camii Bahçesi

Mevlana Halit Camii

Çamlıtepe Camii

Ahmed-i Hani Camii

Turgut Özal Bulvarı

Hürriyet Mahallesi

Kültür Camii Yanı Kültür Mahallesi 2611 Sokak

Gültepe Mahallesi Eflatun Cadde

İmam-Buhari Camii Önü Beşevler Mah. 1322. Sok. No:18

Pazaryeri Mahallesi 2721 Sokak

Çamlıtepe Mahallesi Solin Cadde

TPAO Sitesi  BATMAN

Belde Mahallesi 3205 Sokak

Belde Mahallesi 3228 Sokak No: 10

Tilmerç TOKİ Tilmerç Mah.(Tilmerç Toki)

Emekli TOKİ Yenişehir Mah.(Emekli Toki)

Kuyubaşı TOKİ  (Kuyubaşı köyü)

Memursen TOKİ 

Bayındır Mahallesi Oduncular Caddesi

Pınarbaşı Mah.. 2222 SOK.

Çamlıca Mah.2409.Sok.

İlim Kur'an Kursu Bahçesi Korik Mahallesi Körük Cadde Merkez

Korik Mahallesi 3955 Sokak

Korik Mahallesi 132. Konut Baraj Evleri Sokak

Parkla Beraber Çay Mah. 2111. Sk. No:15

19 Mayıs Mahallesi 906. Sk. No:133

Komando Cd. Beşevler mh. 1300 sk. No:105 

Şafak Mahallesi 3421 Sokak

Fa�h Mahallesi 3338 So ak No: 11

Petrolkent Mahallesi 2852 Sokak

Seyitler Mah. Çamlıbel Cad. No:180

Batman Üniversitesi Ba� Raman ampüsü

Korik Mahallesi 3915 Sokak No: 27

Çamlıtepe Mah.4012.Sok No:11

Korik Mahallesi 109 Caddesi
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