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Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 
tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına 
sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

 
Bu kapsamda; Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve 

mescitlerde cemaatle namaz ibadetine ara verilmesi kararlaştırılmış, sonrasında İçişleri 
Bakanlığımızın ilgi Genelgesi ile bahse konu cemaatle namaz ibadetine ilişkin kısıtlamanın 29 
Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları için kaldırıldığı 
 

Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının 
düşüşe geçmesi ve bu yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat 
dönemine geçildiğini. 
 

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları doğrultusunda; 
 

1. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen “Cami ve İbadethanelerde Alınacak 
Önlemler” ile İçişleri Bakanlığımızın ilgi Genelgesinde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi 
kaydıyla, 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle 
ibadet edilebilmesine, 

2. İçişleri Bakanlığının İlgili Genelgesinde yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde 
dış mekanlarda kılınabileceği belirtilen Cuma Namazlarının ise hava durumuna (yağışlı 
olması, aşırı sıcak vs.) bağlı olarak temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere ilgili 
kurallara uyulmak kaydıyla Cami içerisinde de kılınabilmesine, 

 
 Yukarıda belirtilen karara ilişkin Mülki İdari Amirleri tarafından, Tüm Belediye 
Başkanlıkları, Nevşehir Müftülüğü, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, 
Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,  

 

Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın 
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden 
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 
başlatılmasına, 

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,  
Oy birliğiyle karar verilmiştir.   




