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K A R A R 
 
İlgi:  

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi, 
b)   İçişleri Bakanlığının 12.04.2021 tarihli ve E.6421 sayılı yazısı, 

  
 
 
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 12.04.2021 tarihinde, Kurul Başkanı Murgul Kaymakamı Kemal BALABAN 

başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
 
Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (COVİD-19) birçok ülkede görülmüş, 

ciddi can kayıplarına sebep olmuş ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi 
olarak ilan edilmiştir. 

Koronavirüs (COVİD-19) salgınının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim 
Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile 
İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27. 
ve 72. maddeleri ile ilgi (a) genelge kapsamında ilçemizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İlçe Hazırlık ve 
Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilçemizde yayılmasını önlemek amacıyla bir çok tedbir alınmıştır. 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave 
tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış 
olmakla birlikte bazı illerimizde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği 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. 

 Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak edeceğimiz mübarek 
Ramazan ayı münasebetiyle aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

 

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

2. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih 
namazlarının evde kılınmasına devam edilmesine, 

3. 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 
üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılmasına ve iftar saatine 
kadar sadece satış yapılabilmesine, iftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine 
devam edilebilmesine, 

 



4. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara 
giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere 
ağırlık verilmesine, 

5. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimlerin 
arttırılmasına ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemlerin ivedilikle 
yapılmasına, 

 
Alınan bu kararların ilçemiz genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl 

İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi ve/veya Kabahatler Kanunu 
gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 
195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği 
sağlanabilmesi için ilçemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılmasına, 
 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
 
 

 
Başkan 

Kemal BALABAN 
Murgul Kaymakamı 
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