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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

İl m z Hıfzıssıhha Kurulu 12.04.2021 tar h nde saat 11.00’de Kastamonu Val s  Avn  
ÇAKIR’ın başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve mzaları bulunan kurul üyeler n n katılımıyla 
toplanarak, gündemdek  konu karara bağlanmıştır.  
GÜNDEM:  
 İl m zde Koronav rüs (Kov d-19) salgını kapsamında “Ramazan Ayı Tedb rler ” hakkında 
görüşmek. 
KARARLAR: 

Koronav rüs (Kov d-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzen  açısından oluşturduğu 
r sk  yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, salgınla mücadele 
sürec n n temel prens pler  olan tem zl k, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına 
yönel k uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronav rüs B l m Kurulunun 
öner ler , Sayın Cumhurbaşkanımızın tal matları doğrultusunda bel rlenerek uygulamaya 
geç r lmekted r. 

Gel nen aşamada mutasyona uğrayan Kov d-19 v rüsünün dünya genel nde hastalığın 
yayılımını artırdığı, ülkem zde ve l m zde de özell kle İng ltere varyantı sebeb yle günlük vaka, 
yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında artış yaşandığı kamuoyunun malumudur. 

Tüm İslam alem  ç n b reysel anlamda arınma ve yen lenme b l nc m z , sosyal boyutta se 
yardımlaşma ve dayanışma duyarlılığımızı gözden geç rd ğ m z b r muhasebe dönem  olan ve 
m ll /manev  duyguların yoğun şek lde tezahür ett ğ  mübarek Ramazan ayında, öteden ber  
uygulanması geleneksel hale gelen bazı davranış, etk nl k ve uygulamalar toplumsal hareketl l ğ  
artırdığından salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından r sk oluşturab lmekted r. 

Bu çerçevede, 12 N san 2021 Pazartes  günü kılınacak lk terav hle beraber drak edeceğ m z 
mübarek Ramazan ayı münasebet yle aşağıdak  tedb rler n alınması gerekt ğ  değerlend r lmekted r. 

Bu kapsamda, halk sağlığını korumak ve Koronav rüs (Kov d-19) salgınının kontrolü 
amacıyla İl İdares  Kanunu’nun 11/C maddes  le Umum  Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nc  
maddeler  kapsamında; 

1. Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterd ğ  ftar, sahur g b  kalabalık grupları b r araya 
get ren her türlü etk nl ğe ve ftar çadırlarına müsaade ed lmemes ne. Bu noktada son dönemlerde 
salgının yayılımında ev ç  bulaşma oranının yüksekl ğ  hususu da göz önünde bulundurularak 
vatandaşlarımızın ftar veya sahurlarda m saf r kabul etmemeler  konusunda farkındalıklarını 
artıracak faal yetler ve duyurulara önem ver lmes ne, 

2. D yanet İşler  Başkanlığının duyurusuna uygun şek lde geçt ğ m z yıl olduğu g b  bu yıl da 
terav h namazlarının evde kılınmasına devam ed lmes ne, öte yandan salgının oluşturduğu r sk n 
arttırılmaması açısından terav h namazı neden yle evler başta olmak üzere çeş tl  yerlerde b r araya 
gel nmemes  gerekt ğ  konusu vatandaşlarımıza sık sık duyurulmasına, 

3. Ramazan p des  ve ekmek satışı le lg l  olarak; Ramazan ayı süres nce ftar saat  ve 
hemen önces nde oluşab lecek p de kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş r sk n n önlenmes  
amacıyla fırınlardak  özel s par ş üret m de dah l p de ve ekmek üret m n n ftardan 1 saat önce 
sonlandırılmasına ve ftar saat ne kadar sadece satış yapılmasına; ftardan sonra fırınlarda üret m, 
satış ve d ğer hazırlık şlemler ne devam ed lmes ne, 

4. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmes  ç n l n kend  
d nam kler n  değerlend rerek ve bu süreç çer s nde oluşması muhtemel yoğunluklar göz 
önünde bulundurularak l genel nde gerekl  önlemler n n alınmasına, 



5. Ramazan ayı le b rl kte türbe z yaretler nde yaşanab lecek artış ve bu şek lde oluşab lecek 
kalabalıkların oluşturacağı r ske karşı yetk l  b r mlerce f z k  mesafe kurallarının eks ks z 
uygulanması başta olmak üzere gerekl  önlemler n alınmasının sağlanmasına, 

6. İftar vak tler n n önces nde oluşab lecek traf k yoğunluğu d kkate alınarak ftar saat n n 
en az 3 saat önces nden t baren beled ye le gerekl  koord nasyon sağlanarak toplu taşımada 
kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasının sağlanmasına, 

7. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık z yaretler n n kontrollü olarak yapılab lmes  
ç n mezarlıklara g r ş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, f z k  mesafe kuralı ve maske kullanımına 
l şk n kontrollere ağırlık ver lmes ne, 

8. Ramazan ayı önces nde/süres nce alışver ş yoğunluğunun artab leceğ  göz önünde 
bulundurularak market ve pazar yerler  olmak üzere kalabalıkların oluşab leceğ  alanlarda f z k  
mesafe koşullarının korunmasına yönel k her türlü tedb r n alınmasına, 

9. Ramazan ayını fırsat b lerek fah ş f yat uygulaması yapan f rma/ şletmelere yönel k 
denet mler arttırılması ve aykırı durumlarla karşılaşılması hal nde gerekl  adl / dar  şlemler n 
ved l kle yapılmasına, 

10. İçer s nde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla b rl kte b r sosyal sorumluluk 
ayı da olan Ramazan’da toplumsal dayanışma/yardımlaşma duygu ve faal yetler  en üst sev yeye 
ulaşmaktadır. Bu doğrultuda Val l k ve lg l  kurumlar arasında gerekl  koord nasyon sağlanarak dar 
gel rl  vatandaşlarımızın gözet lmes , başta öksüz/yet m çocuklar olmak üzere ht yaç sah b  tüm 
vatandaşlarımıza her türlü desteğ n ver lmes  hususunda azam  gayret n göster lmes ne, 

11. Hep m z n b rb r m ze karşı sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol 
altında tutulması ve l genel nde günlük vaka sayılarının tekrar düşürüleb lmes  ç n alınan tedb r ve 
bel rlenen kurallara toplumun tüm kes mler nce eks ks z uyulmasına ve d nam k denet m model  
çerçeves nde gen ş katılımlı, etk n, planlı ve sürekl /kes nt s z şek lde denet m faal yetler n n 
sürdürülmes ne, 

Karar ver lm şt r. İş bu kararın lg l  kurum ve kuruluşlara gönder lmes ne, karar gereğ nce 
görev  bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın tak p ed lmes ne, alınan kararlara 
uymayanlara Umum  Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nc  maddes  gereğ nce dar  yaptırım uygulanması 
başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un lg l  maddeler  gereğ nce şlem yapılmasına, 
konusu suç teşk l eden davranışlara l şk n Türk Ceza Kanunu’nun 195’ nc  maddes  kapsamında 
gerekl  adl  şlemler n başlatılmasına oy b rl ğ  le karar ver ld . 
 

 
 


