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Uçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 12.04.2021 tıırihinde Kaymakam Osman Oğuz EKŞİ
başkanlığında; Belediye Başkanı Ayhan BÜy(iKKAYA, TSM Başkanı Dr. Selahattin
YlLDlZ, İlçe Tarım ve Onnan Müdür V. Gürkan ÖZKE, ilçe Jandanna Komutanı Mustafa
MİSİR, Ilçe Emniyet Amiri Resul DEMİR ve Serbest Eczacı Besİm YOLAçAN'ın iştirakiyle

toplandı;İçişleri Bakanlığı iller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12104/2021tarih ve E-89780865-

153-6421 sayılı yazısı gereği;Gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid19 virüsüuüU dünya genelinde hastalığın
yayılım

ını
artırdığı, ülkemizde de özel1ikleingiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun

bakım ve entübe hasta sayılarında artış yaşandığı kamuoyunun malumudur.
Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 pazartesi günü kılınacak: ilk teravible beraber idrak

edeceğimiz mübarek Ramazan ayı münasebetiyle aşağıdaki tedbirlerin alınmasına,
1. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya

getiren her türlü etkinliğe v e iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, bu noktada son
dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oramnın yüksekliği bususu da göz önünde
bulundurularak vatandaşlarımızın ifuır veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda
farkındalıklarım artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilmesine,

2. Diyanet İşleri Başkanlığımn duyurusıuıauygun şekilde geçtiğimiz yılolduğu gibi bu yıl
da teravih namazlannm evde kılınmasına, öte yandan salgının oluşturduğU riskin
artınlınaması açısından ıeravih namazı nedeniyle evler başta olmak iiZere çeşitli yerlerde bir
araya gelinmernesi gerektiği konusu vatandaşlara sık sık duyurulmasına,

3. Ramazan pidesi ve ekmek satışı iie ilgili olarak; Ramazan ayı süresince ifuır saati ve
hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi
amacıyla fınnlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardau 1 saat
önee sonlandırılaeak ve ifuır saatine kadar sadeee satış yapılabilmesine, ifuırdan sonra
fınnlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilmesine,

4. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde
oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimleree fiziki mesafe kurallarının
eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasına,
5. İfuır vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate aImarak ifuır saatinin

en az 3 saat öneesinden itibaren toplu taşuuada kullanılan araç ve sefer sayılarının

artırılmasına,6. Ramazan ayı boyunca yoğıınlıışan mezarlık ziyaretlerinlu koutrol1ü olarak
yapılabilmesi için mezarlıklam giriş ve çıkışlar ayn olarak planlanmasına, fiziki mesafe kuralı
ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,

7. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde
bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği
alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbirlerin alınmasına,
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8. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan fırma/işletmelere yönelik
denetimlerin arttırılmasına ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari

işlemler ivedilikle yapılmasına,9. İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygu1arıyla birlikte bir sosyal sorumluluk
ayı da olan Ramazan'da toplumsal dayanışma/yardımlaşma duygu ve faaliyetleri en üst
seviyeye ulaşmaktadır. Bu doğrultuda Kaymakamlık Makamınca ilgili kurumlar arasında
gerekli koordinasyon sağlanarak dar gelirli vatandaşların gözetilmesine, başta öksüziyetim
çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesine,

10. Dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve
süreklilkesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülmesine,

ll. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi,
aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara
ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin

başlatılmasına,
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o birliğiyle karar verilmiştir.
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