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İlÇemiz Hıfzıssıhha Kurulu 22.04.2020 tarihinde saat 10.00'da Kaymakam İbrahim
ÇENET baŞkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanl ve imzaları bulunan kurul üyeleri
katrlımıyla toplanarak, gündemdeki konul ar kar ar a bağl anmı ştır.
GUNDEM:

İlçemizde Koronavirüs (KoVİD-19) ile ilgili alınacak tedbirler,
KARARLAR:

Koronavirüs (KOVİD-I9) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve
Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi
Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddesi
kapsamında ilçemizde;

l-Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir
araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,

2-Iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya
Çıkmamalarının tavsiye edilmesine, çıkılması durumunda dışarıda sosyal mesafe kuralına
dikkat edilmesine, toplu dolaşmalara izin verilmemesine, vatandaşlarımızın yoğun olarak
kullanabileceği caddelerde sosyal mesafe kuralı kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasına,

3-Ramazan ay| boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına, türbelerin kapalı
alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmasına en fazla 3 kişinin aynr anda bulunabileceğine,

 -Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve
yoğunluğun oluşturacağı bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek
üretimi ile özel sipariş alımının (yumurtalı, susamlr, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce
sonlandrılmasına, iftar saatlerinden soffa fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerinin
devam etmesine, bu işletme önlerinde sosyal mesafeye uyulmasının sağlanmasına, ekmek,
pide vb.ürün satışına süre sınırlaması yapılmamasına,

5-İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar
saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısırun
arttırılmasına ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal
izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların
denetlenmesine, muhtemel yoğunlukların olabileceği yerlerde Ramazan ay| boyunca
güvenliğin en üst seviyede alınmasrna,

6-|vlezaılık ziyaretlerinin. kontrollü olarak 1,apılabilnıesi içiıı ııezarlıklara giı:iş ve
çıkışIar a.vrı olarak planlanm;ıstna ve sınırlandırılıı,ıa§ına, Aref-e Güni.i ile Bayranı günlerincie
ınezarlık ziyaretlerinde ateş iilçünrü yapılnıasıırıı. scıslr;ıl mesııl'e kurıılı ve ınaske kullııııınrına
ilişkin kiıııtrcıllere ağırlık verilırresine, maske kullaruııaveııı zi1.,areıçilerin mezıır[ıklara
alınnıaıılasına,

7-Il"aınazan .a.v*ı süresince özellikle cacide/sokaklarda ,voğunluk olrışturırbileçek tiiın
ı"ınsurlar (se1,'yar satıcıılar" bireysel etkiıilikler vb.) ve bunlıuın cıluşturabiieceği bulaş rislti
düşünülerek deııetinılerin artırrlnıasr, gerekli ıedbirlerin zabıta ve kıılluk kuvyetleı.i
marifbtiyle ahnıı,asına,

8-Ilamazan ayl tjncesincie/siiresince alışr,eriş yoğıınlrığunrııı (gıda. tatlı/iflariyelik
satışı) aılabileceği göz önüırc]e buluııclıu,ularıık ınarkel ve ptızat yerleri biışt.r olmak i.izeı,e
yoğunluğıın artaüileceği tüıı alanlerrda sosyal nresafeyi koruınıa ve ırıaske kullaıınrııra ilişkin
denetimleri n artı rı lnıasın.a,

9-Ramazan ayını ve bayramı firsat bilerek
firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılmastna, ihlalin
işlemlerin yapılmasına, .sM

fahiş fiyat u yap an



1O-Ramazan ayırun geliyor olması nedeniyle köylerde yaşayıp alış-veriş ihtiyacı olan
her evden 20-65 yaş aralığında kronik rahatsızlığı olmayan bir kişinin 23.04.2020 tarihi 07.00
saatinden 24.04.2020 tarihi saat 2I.00'a kadar kOylerden kendi ilçe merkezlerine, merkeze
bağlı köylerden de İl merkezine geliş-gidiş yapmasına, bu gidiş-gelişlerinde sosyal mesafe,
maske takma ve seyahat ettikleri araçların koltuklarının en faz|a o/o 50'sinin dolu olması
uygulamalarına uymak kaydıyla izin verilmesine,

1l-Çiftçilik işi ile uğraşanların çiftçilik belgeleriyle çiftçilik faaliyetinde bulunmak
iÇin gidiŞ-geliş yapmaları için başka bir belgeye ihtiyaçları olmadığına ancak çiftçilik
faaliyetine aile fertlerinden birilerini de götürebilmek için İl merkezinde İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü, ilçelerde ise ilçe tarrm ve offnan müdürlüklerince düzenlenecek belgeleri almaları
Şartıyla başka herhangi bir belgeye ihtiyaç duymaksızın tanmsal faaliyet yapacakları alanlara
gidebileceklerine,

İŞ bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, Ramazan ayırun sağlıklı,
huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için yukarıda belirtilen tedbirlerin titizlikle
uygulanmasına, konunun ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonunun sağlanarak kolluk
kuwetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesine, alrnan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu'nun282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak
üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
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