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DUYURU: KURBAN BAYRAMI 
 

31 Temmuz Cuma günü hem Bayram Namazının hem de Cuma namazının kılınacak 

olması ve Covid-19 salgınının son günlerde artış gösteriyor olması sebebiyle, 

mescitlerinde Bayram ve Cuma namazı kılınacak olan derneklerimizin uyması gereken 

kurallar ve alınacak tedbirler aşağıdaki gibidir: 

-Cami girişinde cemaatin giriş-çıkışını ve kontrolünü sağlayacak kişi ya da kişilerin 

görevlendirilmeleri, 

-Camiye maske ile girilmesinin zorunlu tutulması, 

-Camiye gelen cemaatin seccadelerini yanlarında getirmeleri, 

-Cami içerisinde -gerektiğinde- tek kullanımlık peçete ve havlu kullanılması, 

-Namaz öncesinde tüm kullanım alanlarının ve nesnelerinin (merdiven korkulukları, 

mikrofonlar, bağış kutuları, kapı kolları, kürsü, minber, kullanılan sandalyeler, rahleler vb.) 

dezenfekte edilmesi, 

-Girişlere dezenfektan konulması, 

-İki kişi arası fiziksel mesafenin en az bir metre olacak şekilde namaz yerlerinin işaretlenmesi, 

-Tokalaşma ve namaz sonrasında musafahalaşmanın yapılmaması, 

-Derneklerin namaz mahalli dışındaki mekanlarında da sosyal ve fiziksel mesafeye riayet 

edilmesi, 

-Camiye giriş ve çıkışların aynı kapılardan yapılmaması, 

-Cami girişinde görevlendirilen kişi ya da kişilerin cami kapasitesinin aşılmasına ve cami 

önünde oluşabilecek toplanmalara izin vermemeleri, 

-Virüsün yayılmasına sebep olabilecek kitap, tespih, seccade, ayakkabı çekeceği gibi 

malzemelerin ortak kullanımdan kaldırılması, 

-Abdesthaneler ve tuvaletler kapalı tutulacağı için camiye abdestli gelinmesi, 

-Namaz kılmakla yükümlü olmayan çocukların -yoğunluğu önlemek adına- namaza 

getirilmemeleri, 

-Virüse yakalanma riski yüksek kişilerin, özellikle kronik hastalığı olanların namaza 

gelmemeleri, 

-Hava şartları göz önüne alınarak, derneğin açık alanı varsa, Bayram ve Cuma namazının açık 

alanda kılınması, 

-Namazların kapalı alanda kılınması durumunda, her iki namazda da birden fazla görevlinin 

hazır bulundurulması ve derneğin / caminin fiziki şartlarına bağlı olarak, Bayram yahut Cuma 

namazının birden fazla kılınabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması (Yer darlığı, cemaat 

sayısının çok olması, Cuma namazının cami dışında kılınmasına izin verilmemesi, 

insanların işleri ve görevleri sebebiyle bir vakitte toplanmalarının imkansız olması gibi 

meşru mazeretlerin bulunması halinde farklı bir imamla birlikte aynı camide ikinci defa 

Bayram ve Cuma namazı kılınabilir), 

-Fiziki şartları uygun olmayan derneklerimizin hazırlıklarını Bayramdan önce tamamlaması, 

Hususlarına azami derecede riayet edilmesi rica olunur. 

 

Şimdiden sizlerin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlıklı ve 

huzurlu günler diliyoruz. 
 

 

 

 

 


