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Umumi Hrfzrssrlrha Meclisi 1593 sayrh Umumi LLfzrssrhha Kanunu'nun 23.
maddesine gore, Vali Ali Fuat Af iK baqkanhfirnda, COVID-19 tedlbirleri hususunda olafaniisti.i
Denizli

toplanmrgtrr.
K<ironavirris (Covidl9) salgrnrmn toplum safirfr ve kamu dtizeni agrsmdan oluqturdufu riski
ycinetme ve hastahfitn yaythm hrztnt kontrol altrnda tutma arnacryla, salgrnla mticadele si.irecinin

temel prensipleri olan temizlik, maske ve rnesafe kurallarrrun yanr srra hayatrn her alaruna
yclnelik uyulmast gereken kurallar ve onlemler; Saflrk Bakanhfr ve Koronavirtis Bilim
Kurulunun onerileri, Sayrn Cumhurbagkarumrzm talirrLatlarr dolrultusunda belirlenerek
uygulamaya ge girilmektedir.
Cielirren agamada mutasyona u[rayan Covid-19 viriisiiniin dtnya. genelinde hastahfirn
yaytltmrnt artrrdrfr, iilkemizde de ozellikle ingiltere varyantr seL,ebiyle gi.inli.ik vaka, yo[un
beLkrm ve entiibe hasta sayrlannda artrq yagandrfr kamuoyunun malurnudur.

Ttim islam alemi igin bireysel anlamda annma ve yenilenme bilincirni:zi, sosyal boyutta ise
yaLrdtrnlagma ve dayantgma duyatth[rmrzr gcizden gegirdi[imiz bir muhasebe donemi olan ve
milli/nranevi duygularrn yolun gekilde tezahir ettigi mtibarek Rtrmazan ayrnda. <jteden beri
uygularunasr nedeniyle geleneksel hale gelen bazt davramq, etkinlik ve r"rygulamalar toplumsal
haLreketlili[i artrrdr[rndan sa.lgrnla mticadele ve l.oplum sa$hfir agrsrndan risk
olugturabilmektedir.
Bu gergevede,12 Nisan 2021Pazaftesi gtinr.i krhnacak ilk telavihle beraber idrak edecegimiz
mtibarek Ramazan ayr mtinasebetiyle agafrdaki tedbir]erin ahnmasr gerektifi
de:ferlendirihnektedir.
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tarihli ve 6421 sayrh "Ramazan Ayr Tedbirleri"

konulu yazsrna istinaden;
Vatandaglarrmrzrn toplu katrhm gosterdi[i iftar, sahur gibi kalabahk gruplarr bir araya
getiren her ttirhi etkinli[e ve iftar gadrrlarma miisaade edilmemesine, bu noktada son
donemlerde salgtrun yayr.lrmrnda ev igi bulagma oramnln yriksekligi hususu da goz
onrinde bulundurularak val.andaglanmzm iftar veya s;ahurlarCa misafir kabul etmemeleri
konusunda farkrndahklarmt artracak faaliyetler ve duyurulara onern verilmesine,
Diyanet Igleri Bagkanltfrrun duyurusuna uygun gekilde gegtifiimiz yrl oldulu gibi bu yrl
da teravih namazlanntn evde kilrnrnasrna devam edilmesine, ote yandan salgmm
olugturdufu riskin afiu'tlrnamasr agrsrndan teravih namazr rLedeniyle evler baqta olmak
izere geqitli yerlerde bt aruya gelinmemesi gerektigi konusunda vatandaglarrmrza srk srk
d

)

12.A4.2021

uy.urular yaprlmasrna,

ile ilgili olarak; Ramazan ayr stiresince iftar saati ve
hemen oncesinde olugabilecek pide kuyruklarr ve yofiunlu[un olugturacafr riskin
Ramazan pidesi ve ekmek satrgr

bnlenmesi amacryla finnlardakr 6zeI siparig riretimi de dahil pide ve ekmek iiretiminin
iftardan 1 saat 6nce sonlandrrlmasma ve iftar saatine kadar sadecer satrg yaprlabilmesine,
iftardan soma filrnlarda iiretim, sattg ve diler hanrhk iglemlerine devam edilebilmesine,
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Ramazan aymm huzur ve gtiven ortammda gegmesi igin her ilgenin kendi dinamiklerini
deferlendirecek ve bu siireg igerisinde oluqmasr muhtemel yo[unluklar gdz ciniinde
bulundurularak ilge genelinde gerekli dnlemlerin ahnmasrna,

R.amazan ayr ile birlikte tiirbe ziyarctlerinde yaganabilecek arlrg ve bu qekilde
olugabilecek kalabahklarrn olugturaca[r riske karqr yetkili birimlerce fiziki mesafe
kurallarmtn eksiksiz uygulanmasr bagta olmak ijzerc gerekli dnlemlerin almmasrmn
sa$anmasma,
iftar vakitlerinin oncesinde oluqabilecek trafik yofiunlulu dikkate ahnarak iftar saatinin
en az 3 saat dncesinden itibaren belediyeler ile gelekli koordinasyon saflanarak toplu
tagrmada kullanrlan arag ve sefer sayrlarrrun artrnlmaslnln sa,[lanmasma,
Ramazan ayr boyunca yo[unlagan mezarhk ziyaretlerinin kontrollti olarak yaprlabilmesi
rgin mezarhklara giriq ve grkrglarrn ayn olarak planlanmaiirna, 1iz:iki mesafe kurah ve
maske kullammrna iligkin kontrollere alrrhk velilmesine,
Ramazan ayr cincesinde/silresince ahqverig yofunlu$unun artabileceli goz ciminde
bulundurularak bagta market ve pazar yerleri olmak izere kalabahklarrn olugabilece[i
alanlarda fiziki mesafe kogullanmn korunmasrna yonelik her ttirlii tedbirlerin ahnmasrna,
Bu kapsamda igigleri Bakanhfrnrn 30.II.2020 tarih ve 2007] sayrh Genelgesinde
belirtildi[i izere her AVM ve semt pazarr igin aym anda kabul edilebilecek mtigteri
saylsmm ilge Umumi lifzrssrhha Kurullarr karalr ile etyfl ayrr belirlenmesine ve
denetimlerin buna gore gergeklegtirilmesine devam e<lilmesirre,
Ramazan aymt firsat bilerek fahig fiyat uygulamasr yapam finna/igletmelere yonelik
denetimlerin arltrrtlmaslna ve aykrrr durumlarla kargrlagrlmasr halinde gerekli adlilidari
iqlemlerin i vedilikle yaprlmasma,
igerisinde barrndrrdrfr gefl<at ve merhamet duygularryla birli.kte a:/nr zamanda bir sosyal
sorumluluk ayr olan Ramazan'da toplumsal dayanrgnra./yardrmlaqma duygu ve
faaliyetlerinin en ilst seviyeye ulagtrfir gdz ominde bulundurr:larak, bu dolrultuda
Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasmda gerekli koordinas;ronun saflanarak dar gelirli
vatandaqlartmrztn gozetilmesine, bagta oksr.izlyetim gocuklar olmak izere ihtiyag sahibi
trim vatandaglarrmrza her tiirlti destelin verihnesi husursunda azami gayret
gcisterilmesine,
Flepimizin birbirimize kargr sorumlu oldufu bu siirer;te, salp;rrun yayrhm hrzrnrn kontrol
altrnda tutulmast ve iilke genelinde gtnliik vaka sa;,1141rrun tekreLr dtiqiirtilebilmesi igin
altnan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tiim kesimlerince eksiksiz uyulmasma ve
dinamik denetim modeli gerqevesinde genig kaflhmh, etkin, planh ve si.irekli/kesintisiz
gekilde denetim faaliyetlerinin siirdtiriilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksakh[a meydan verilmemesine ve ma[duriyete neden
olunmatnastna, altnan kararlara uymayanlara Umumi Hrfztssrhha Kanununun ilgili maddeleri
gerefiince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Ti.irk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmaslna,
Oy birlifiyle karar verilmigtir.
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