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T.C. 

SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI 

      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

KARAR TARİHİ :  24.06.2020 

KARAR NO  :  06-21 

KARAR KONUSU  :  Covid-19 Hastalığının Yayılmasına  

                                      Karşı Alınması Gereken Önlemler  

                                      (Cami ve Mescitlerde Cemaatle  

                                        İbadet Edilmesi Hk.) 
 
                          

          Senirkent  İlçesi  Hıfzıssıhha Kurulu 24.06.2020 tarihinde saat 10.00’da Senirkent 

Kaymakamı Alay YAZICI Başkanlığında toplandı.        

           Covid19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini 

asgari seviyeye düşürmek amacıyla; hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. 

 

          Bu kapsamda;  

 

          Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve 

mescitlerde cemaatle namaz ibadetine ara verilmesi kararlaştırılmış, sonrasında ilgi 

Genelgemiz ile bahse konu cemaatle namaz ibadetine ilişkin kısıtlamanın 29 Mayıs 2020 

Cuma gününden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları için kaldırılmasına karar verilmiştir. 

 

          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 geçilmiştir. 

 

          Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan görüşmeler ve 

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; 

 

1- Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen “Cami ve İbadethanelerde Alınacak 

Önlemler” ile ilgi Genelgede belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, 24.06.2020 

tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebilmesi, 

 

2- İlgi Genelgemizde 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 kılınabilmesi,kararlaştırılmıştır. 
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                                   İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

 

       

         

          Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine , 

 

             Oy birliği ile karar verilmiştir. 24/06/2020 

                             

 

            

                             

 

 

 

 

 

İmzalı 

Başkan 

İmzalı 

Üye 

 

 

İmzalı 

Üye 

            Alay YAZICI Kadir HEYBELİ  Hünkar ÖZSOY 

Kaymakam             Belediye Başkanı 

                

Başhekim 

 

 

   

İmzalı 

Üye 

 İmzalı 

Üye 

 

Ali BAYINDIR 

 Veteriner Hekim 

 Ömer TOLA 

Serbest Eczacı 


