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KARAR
Itgemiz Hrfzrss rha Meclisi I2lO4/2021 tarihinde llgemiz Kaymakamr Kiibra DEIUh,ER
ba;kanh$rnda, atatrda isim ve imzalarr olan ilyelerin igiraki ile toplanmrg olup;

igigleri Bakanhf,r iller ldaresi Genel Mudtirl{rginiin "Ramazan Ayr Tedbirleri" konulu
12.04.2021tarihli ve 642 sayrh ya4rsr dogultusunda;
Koronavirtis (Covid-I9) salgmmn toplum sallrtr ve kamu diizeni agrsmdan olugturdu$u riski
ydnetrne ve hastahtm yayrhm hmnr kontrol altnda tutrna amacryla, salgrnla miicadele slirecinin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve me.safe kurallanmn yanr sra hayatrn her alanrna yiinelik uyulmasr
gereken kurallar

ve dnlemler; Salhk Bakanlrtr ve Koronaviriis Bilim Kurulunun dnerileri,

Sayrn

Cumhurbagkanmzm talimatlan doSultusunda belirlenerek uygulamaya gegirilmelfedir.

Gelinon atamada mutasyona ufrayan Covid-l9 virilsllniin diinya genelinde hastahlln
artrdrfr, iilkemizde de dzellikle Ingiltere varyantr sebebiyle glinlitk vaka, yolun bakrm ve
ontiibe hasta saylannda arhg yasandr$ kamuoyunun malumudur.
yayrhmrnr

TUm islam alemi igin bireysel anlamda annma ve yenilenme bilincimizi, sosyal bolutta ise
ve dayamgma duyarhhlrmrzr giizden gegirdilimiz bir muhasebe d6nemi olan ve
millVmanevi duygulann yolun gekilde tezahilr efti$i mlibarek Ramazan aynda, dteden beri

yardrmlagma

uygulanmasr nedeniyle geloneksel hale gelen bazr davranrg, etkinlik ve uygulamalar toplumsal
hareketliliSi artrrdrlrndan salgrnla m{icadele ve toplum sathlr agrsrndan risk olugturabilmektedir.

Bu gergevede, 12 Nisan 2O2l Pazartesi gilnii hlmacak ilk teravihle beraber idrak edecegimiz
mllbarek Ramazan ayr miinasebetiyle a5alrdaki tedbirlerin almmasr gerektili delerlendirilmektedir.

l-) Vatandaglanmrzm toplu katllm gdsterdili iftar, sahur gibi kalabal* gruplan bir araya getiren her
t rlii etkinlige ve iftar gadrrlarrna mllsaade edilmemesine, bu noktada son ddnemlerde salgrnrn
yayrhmrnda ev i9i bulagma oranrmn yUkseklili hususu da g0z 6n0nde bulundurularak
vstanda$lanmrzrn iftar veya sahurlarda misalir l<abul etmemeleri konusunda farkrndahklarrnr
artrracak faaliyetler ve duyurulara 6nem verilmesine,

2) Diyanet igleri Bagkanhlrnrn duyurusuna uygun gekilde gegtilimiz yrl oldulu gibi bu yrl da teravih

namazlannrn evde krhnmasrna devam edilmesine, d,te yandan salgrnm olugturdugu riskin
artrrlmamasr agtsmdan teravih namazl nedeniyle evler batta olmak tizere gegitli yerlerde bir zraya
gelinmemesi gerektili konusu vatandatlanmrza srk stk duyurulmasrna,
3-) Ramazan pidesi ve ekmek sattSt ile ilgili olarak; Ramazan ayr siiresince iftar saati ve hemen
dncesinde olugabilecek pide kuynrklarr ve yoSunlulun olugturacagl riskin dnlenmesi amacryla
frnnlardaki 6zel siparig iiretimi de dahil pide ve ekmek flretimi iftardan I saat 6nce
sonlandrnlacak ve iftar saatine kadar sadece satrg yaprlabilecektir. Iftardan sonra finnlarda uretim,
satrg ve diler hazrrhk iglemlerine devam edilebilmesine,
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4-) Ramazan aymm huzur ve g0von ortamlnda gegmesi i9in, sokaga gftma klsflamasmrn oldulu giln
ve saatlerde, vatandaglanmtzm yuriime mesafesindeki cami ve mescitlere igtiraki gerekli Covid-I9
salgrn tedbirlerine uyulrnasr gartr ile miisade edilmesine,

5) Ramazan ay ile birlikte tiirbe ziysretlerinde yaganabilecek artrg ve bu gekilde olugabilecek
kalabahklann olugturacalr riske kargr yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallannrn eksiksiz
uygulanmasr bagta olmak 0zere gerekli dnlemlerin ahnmasr saflanmasrna,

6-) lftar vakitlerinin Oncesinde olugabitecek trafik yo[unlulu dikkate ahnarak il]tar saa6nln en az 3
saat iinc€sinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sallanarak toplu tatrmads kutlanllan
arag ve sefer sayrlanmn

artrr

maat sallanmasrna,

7-) Ramazan ayt boyunca yogunlatan mezartrk ziyaretlerinin kontrollu olarak yaprlabilmesi igin
mezadrklara girig ve gtktglar a1n olarak planlanacak, fiziki mesafe kurah ve maske kullammrna iligkin
kontrollere a[rrhk verilmesine,

8-)

Ramazan

ayr

iincesinddsiiresince alryverig yo[untufunun artabilece$ 96z On0nde
bulundurularak bagta market ve pazar yerleri olmak iizere kalabahklann olugabileceli alanlarda fiziki
mesafe kogullannrn korunmasma ydnelik her tifrlil tedbirlerin ahnnasrna,

Bu kapsamda lgigleri Bakanhlrnrn 30.11.2020 tarih va 20077 saylh Genelgesi ile alman
2020/94 nolu Il Umumi Hrfzssrhha Kurulu karan dogultusunda her AVM ve semt pazan igin
belirlenen, aynt anda kabul edilebilecek m0$teri saylsr duzenlemesine gore, denetimlire
devam
edilecektir.

9,

Ramazan aytnt firsat bilerek fohig

fiyrt

uygulamasr yapan firma/igletrneiere yiinelik denetimler

arthnlacak ve aykrrr durumlarla karqrlagrlmasr halinde gerekli adli/idari islemler ivedilikle
yaprlmasrna,

10-) igerisinde baflndrrdrlr gefkat ve merhamet duygulanyla birlikte bir sosyal sorumtuluk
ayr da
olan Ramazan'da toplumsal dayanrgma,/yardrmragrna duygu ve faaliyetleri en ust seviyeye
ulagmaktadrr. Bu do$uttuda Kaymakamhlrmrz ve ilgili kurumlar arasrnda gerekli koordinasyon

sa$lanarak dar gelirli vatandatlanmrzrn gdzetilmesi, bagta oksiiz/yetim gocuklar olmak
uzero ihtiyag
sshibi tfim vatandatlanmza her tlirlii destelin veritmesi hususunda azami gsyret g6sterilmesine,

l-) Ilepimlzin birbirimize ker5r sorumlu oldugu bu siiregte, salgmrn yayrhm hrzrnm kontrol altrnda
tutulmasl ve tilke genelinde glinliik vaka sayrlarrnn tekar dtigurillebilmesi igin ahnan tedbir ve
beli enen kurallara toplumun t0m kesimlerince eksiksiz uyulmasr ve dinamik denetim modeli
gergevesinde genig katrhmlt, etkin, plant ve sllrekli/kesintisiz gekilde
denetim fraliyegeri
siirdllr mesine,
I

Yukanda ahnan kararlara uymayanrara; 1593 sayrrr Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 2E2.
Maddesi gerelince idari para cezasr (3150 TL ), 5326 sayrh Kabahatler Kanununun
32. Maddesi
gerelince idari para cezas (392 TL) uygulanmasrna, 5237 sayrh Ttirk
Ceza Kanununun 195. Maddesi
gerelince iglem yaprlmak iizere Cumhuriyet Savcrllrna bildirilmesine,

Kararla'n uygulanmasr, takibi ve vatandaga duyurulmasr igin ilgili kurum ve kuruluglara

tebligine,
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birlili

ile karar verilmigtir.
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