
Cuma Namazları 
Korunma tedbirlerine binaen ilave bilgiler
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Bir çok ülkede camiler haftalarca kapalı tutuldu
Bir takım tedbirler alınarak camiler açılmaya başlandı

Güvenlik konseptini uygulayamayan camiler halen kapalı tutulmalıdır
ve üyeleri bu konuda anlayış göstermelidir

Kim camileri daha çabuk açar yarışından kaçınmak gereklidir
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Cuma namazları için yeni zorluklar !

Güvenlik konseptinin 
uygulanması 
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Cami giriş ve çıkışlarında 
daha fazla zamana 

ihtiyaç oluyor

Cemaat kapasitesi 
azalıyor

İletişim/ Cuma namazı için 
müracaat ve ön kayıt
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Kişi başı 4 metrekareye ihtiyaç var
Kapasite bir hayli azalıyor 

Güvenlik tedbirleri uygulanmış saf dizilişiNormal bir cuma namazı esnasında 
oluşan saflar 
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Camiye girmek için daha fazla zamana ihtiyaç var

Girişlerde kontrol ve 
dezenfektan dağıtımı 

Girişlerde kayıt işlemi Sosyal mesafenin 
korunması 

Tüm cemaat idareciler tarafından daha önce bilgilendirilmeli ve hazırlıklı gelmeleri istenmeli
(Evde abdest, bireysel getirilen şahsa ait seccadeler ve maske)
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Namaz vakitleri arasında daha fazla zamana ihtiyaç var
Halı ve temas edilen yerler kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli
(güvenlik konsepti)
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Kaçınılması gereken problemler

Giriş ve çıkışlarda kalabalık 
grupların oluşması 

Cami önünde namaz 
kılınması 

Girişlerde camiye 
girebilmek için 

tartışmalar

Polis müdahalesi Basında manşetler Camilerin kapatılması 

Kural var !!
Yer Yok !!
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Cuma namazları için şartlar 

FÖDERATION ISLAMISCHER DACHORGANISATIONEN SCHWEIZ

Gerekli şart
Güvenlik konsepti ve korunma tedbirleri 
listesinde geçen tüm şartların yerine 
getirilmesi 
Dosyada geçen tüm tedbirler alındı mı? 
Gerekli malzemeler hazırlandı mı?

Uygulama
• Alınan tedbirlere binaen tutarlı bir 

özeleştiri 
(hangi konular başarılı / başarısız?) 

• Her daim gerekli iyileştirme ve 
düzeltmelerin yapılması 

• Cuma namazlarından sonra cami 
idarecileri konu hakkında toplantı 
yapmalı ve bir sonraki cuma vakti için 
iyileştirmeler planlanmalı
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Güvenlik konsepti ve korunma tedbirleri 

iyi anlaşılmalı

Cami idarecileri ile iletişim ve konu hakkında
hassasiyete çağrı

Mesuliyetlerin dağıtımı (başkan, imam, görevliler)
Sağlık bakanlığının (BAG) ve kanton 
kararlarının uygulanması

(ikisi arasında kuvvetli olan şartlar 
uygulanmalı)

Güvenlik konsepti namaz esnasında hazır 
bulundurulmalı (Polis kontrolleri sırasında 
gösterilebilmeli) 

Sağlık bakanlığı kararlarının uygulanması 

Herhangi bir soru karşısında resmi daireler ile 
irtibata geçilmeli

Sağlık bakanlığının ve FİDSin afişleri 
camilere asılmalı
İndirme: 
- BAG: https://kurzelinks.de/vxiv
- FIDS: www.fids.ch (veya sipariş: info@fids.ch)

Afişler kapı ve duvarlara 
asılmalı 

(Flyer dağıtımı da olabilir)

Hukuki boyut

Şartlar Uygulama
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Resmi dairelerin yardım imkanları 

Şart
Resmi daireler ile irtibat

Acil durumlarda bu daireler ile irtibata 
geçilmeli

Uygulama
Önceden bağlantı kurulmalı 

Korunma tedbirlerini uygulamada 
sorunlar yaşandığında erken önlem 
almalı. Kuralların uygulanmaması cezai 
işleme veya camilerin tekrar 
kapatılmasına yol açabilir
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Koordine için minimum görevli sayısı 

Namaz vakti başına bir sorumlu
düzenleyicileri / yardımcıları koordine 
Görevlilerin görülür olması
Tavsiye: görevli kimliği veya özel yelek seçimi

Örnek:
- 1 kişi sorumlu (hukuki şart)
-1 kişi kayıtları alıyor
-1 kişi dezenfektan dağıtıyor
-1 kişi girişlerde görevli
-1 kişi cami dışını koordine ediyor
-1 kişi cami içindeki dolaşımı koordine ediyor

İdarecilerin ek önlemleri 
(yanlış anlaşılmaya meydan vermeyen  
kurallar hazırlanmalı)

Cami önünde kalabalık grupların oluşması 
önlenmeli 

Cami dışında / yollarda namaz kılınmasına 
müsaade edilmemeli

Ayakkabılar plastik torbalara koyulabilir 

Mesuliyetlerin görevlilere dağıtılması 

Şart Uygulama
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Cami kapasitesinin hesaplanması                
Namaz kılma alanını / mescid bölümünü         
baz alarak (her 4 metrekareye azami 1 kişi )

Örnek: 
Namaz klma alanı 100 m2, (100 m2/ 4)

= 25 kişi
Kapasite sınırlamasından dolayı bir ön 
müracaat sistemi şart. 
Aksi takdirde cuma günü kişi sayısı fazla olur

Kurallar ve öncelikler konulması gerekli 
(örneğin üyelere öncelik tanınması gibi)

Sistem adaletli olmalı
12 yasından büyük tüm cemaat düzenli 
olarak cuma namazına katılabilmeli (sadece 
erken müracaatta bulunanlar değil) 

Ön kayıt sistemi örneğin email, web sitesi, 
telefon, telefon uygulaması 

Bu sistem namazlar başlamadan önce dikkatli 
şekilde oturtulmalı

Kurallar açıkca anlatılmalı / bilgilendirilmeli
(hem üyelere hem de açık cemaate, örneğin web 
sitesinde)

Kapasite, Bilgilendirme, Müracaat- adaletli planlama

Şart Uygulama
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Cuma namazı başlangıç ve bitiş saati 
önceden açıkca ilan edilmeli 

Cuma günü bir veya birden fazla cuma 
namazı kılınmasının planlanması 

Önceden her vakit için belirlenmeli

Namaz ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor,
cemaat ne zaman camiden çıkmış olması lazım,  
ne zaman dezenfektan ve havalandırma işlemi 
başlıyor, bir sonraki namaz ne zaman başlıyor 

Saatlere riayet Geç kalanlar içeriye alınmamalı 

Birden fazla cuma namazının kılınması Aynı gün birden fazla cuma namazı kılınabilir 

Dezenfekte edilmesi (namazlar arası)
önemli: halılar virüs taşıyıcısı olabilir

Tedbirler gereği halılar ve temas edilen yerler 
dezenfekte edilmeli ve havalandırılmalı 

Zamanlama ve saatlere uyulması 

Şart Uygulama
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Namazdan önce ve sonra

Şart Uygulama
Cemaat namazı süresi en fazla 15 dak. Bilgilendirme

Hutbe
Cemaat namazı 

Cuma namazı öncesi sünnet namazları Sadece işaretli yerlerde (saf ve yer değişitirilmemeli )

Cuma namazı sonrası sünnet namazları Evde / işyerinde kılınmalı

Kuralların açıklanması
(mümkünse farklı dillerde)

Imam / görevliler çıkarken kuralla uyulmasını istemeli      
sıralarda 2 metre sosyal mesafe gibi 
Örnek: kapı arka tarafta ise en arkadaki saf önce çıksın 
daha sonrada sırası ile diğerleri çıksın gibi

En fazla 15 dakika
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Camideki odalar ve malzemeler 
Şart Uygulama
Odaların kilitlenmesi ve 
malzemelerin kaldırılması 

Kitaplar ve Kuranlar, rahleler, takkeler, cübbeler, ayakkabı çekecekleri, 
kaldırılmalı
Bağışlar sadece sabit asılı bağış kutularında toplanmalı 
Kitaplıklar ve cemaat namazı için gerekli olmayan odalar kapatılmalı 
(tuvaletler dahil) 

Malzemelerin hazırlanması Dezenfektan ilaçları (cemaat, halılar, temas edilen yerler için)

Sınır şeritleri, yerlerde işaretler, plastik torbalar, görevli yelekleri

Maskeler ve acil veya beklenmedik durumlar ve cemaatler için yeni 
ve hijnenik seccadeler 

Imam ve girişler için şeffaf plastik pleksi ‘camlar’ 

Bilgilendirme afişleri (BAG sağlık bakanlığı, FIDS), afiş (FIDS)
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Malzemeler

Şart
Maskeler
Eller için dezenfektan
Malzemeler için dezenfektan
Ayakkabılar için plastik torbalar
Görevliler için kimlik / yelek 
Koruma şeritleri / bantları 
Yer işaretleri 
Korunma maskeleri 
Temiz / hijenik seccadeler (acil durumlar)
Pleksi / şeffaf cam 
Bilgi afişleri (FIDS)
Bilgi afişleri (BAG)
Flyerlar (FIDS)

Uygulama
Cami açılmasına bir gün kala tüm 
malzemeler hazırlanmış olmalı 

Cami yönetimi içinde bir plan hazırlanmalı 
ve mesuliyetler dağıtılmalı 
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