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Konu : İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Abdullah SARTnm başkanlığında Belediye Başkanı 
Remzi ERG Ü  Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.Hüseyin AVCI, İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Saffet G İRAY, Serbest Eczacı Mihrap G ÜN ÇAN ’m iştiraki ile 13/04/2021 tarihinde 
Kaymakamlık Makam odasında toplanılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince, II Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulu 12.04.2021 tarihinde saat ll.OOYle Valilik Toplantı Salonu’nda 
Koronavirüs hastalığı (Covid-19) nedeniyle Ramazan Ayı Tedbirleri konusunda Vali 
Süleyman ELBA.N başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid 19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 
riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mıicadele 
sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her 
alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs 
Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek 
uygulamaya geçirilmektedir.

Gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid 19 virüsünün dünya genelinde hastalığın 
yayılımını artırdığı, ülkemizde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun 
bakım ve entübe hasta sayılarında artış yaşandığı kamuoyunun malumudur.

Tüm İslam alemi için bireysel anlamda arınma ve yenilenme bilincimizi, sosyal 
boyutta ise yardımlaşma ve dayanışma duyarlılığımızı gözden geçirdiğimiz bir muhasebe 
dönemi olan ve milli/manevi duyguların yoğun şekilde tezahür ettiği mübarek Ramazan 
ayında, öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve 
uygulamalar toplumsal hareketliliği artırdığından salgınla mücadele ve toplum sağlığı 
açısından risk oluşturabilmektedir.

Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya 
taşınabilmesi amacıyla; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12.04.2021 tarih 
6421 sayılı Ramazan Ayı Tedbirleri konulu Genelgesine istinaden, Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca ilçemizde aşağıdaki tedbirlerin alınması 
kararlaştırılmıştır.
K A R A R :
1. Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya 
getiren her tiirlii etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecektir.



2. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak, Ramazan ayı süresince iftar saati ve 
hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi 
amacıyla fırınlardaki özel sipariş iiıetimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan I saat 
önce soıılaııdırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecektir. İftardan sonra 
fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecektir.

3. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi 
için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske 
kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecektir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin, Kaymakam ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
amirleri tarafından gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa 
meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 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 inci maddesi 
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Oy birliğiyle karar verilmiştir


