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DENiZLi iL UMUMi HIF.ZISSIHHA MECLiS KARARI

Denizli Il Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh umumi Hrfzrssrhha Kanunu,nun 23.maddesine gcire, vali Ari Fuat ATIK ba$kanhgrnda, coVID-i9 tedbirleri hususunda olaganustiitoplanmtsttr.

Koronaviriis (covidl9)salgrmrun toplum salrrg ve kamu diizeni agrsrndan olugturdu$u riskiydnetme ve hastahltn yaythm hrzrm konfuol alhnda tutma amacryla, salgrnla mricadele stirecinintemel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralranmn yanl sra hayatn her alarunay6nelik uyulmasr gereken kuralrar ve dnlemler; Saghk Bakanhgr ve Koronavirds tsilimKurulunun <jnerileri, Sayrn cumhurbagkarumrzm talimatlarr dolrultusunda belirtenerek
uygulamaya geEirilmektedir.

Gelinen aqamada mutasyona usrayan covid-l9 viriisriniin diinya genelinde hastarrfirnyayrhmrruartrrdrgr, rilkemizde de dzellikle ingiltere varyantl sebebiyle gtinriik vaka, yog'n
bakrm ve entiibe hasta sayrlannda artrg yagandrg kamuolunun malumudur.

Tiim islam alemi igin bireysel anlamd u *ru-u ve yenilenme bilincimizi, sosyal bol.utta iseyardrmlagma ve dayarugma duyarhhlrmrzr gdzden gegirdilimiz bir muhasebe d6nemi olan vemilli/manevi duygularrn yolun qekilde tezahitr ettili miibarek Ramazan ayrnda, dteden beriuygulanmasr nedeniyle gereneksel hale gelen bazr davramg, etkinlik ve uygulamalar toprumsal
hareketlilili artrrdrlrndan sargrnla miicadele ve toplum salhlr ugr.rrrdan risk
olugturabilmektedir.

Bu gerqevede, 12 Nisan 2021Pazaftesi giimi krhnacak ilk teravihle beraber idrak edecelimiz
miibarek Ramazan ayr miinasebetiyle agagrdaki tedbirlerin ahnmasr gerektigi
de!erlendirilmektedir.

A) Igigleri Bakanhlrnrn 12.04.2021 tarihli ve 642! say r .,Ramazan Ayr Tedbirleri,,
konulu yazsrna istinaden;

i. vatandaglanmrzm toplu katrhm gdsterdifi iftar, sahur gibi kalabarrk grupla'bir araya
getiren her tiirhi etkinlile ve iftar gadrrlanna mr.isaade edilmemesine, bu noktada son
ddnemlerde salgrmn yayrhmrnda ev igi bulaqma oranlnm ytksekrigi hususu da griz
ciniinde bulundurularak vatandaglanmzm iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri
konusunda farkrndairkranm artrracak faaliyetler ve du1uru1ara 6nem ver mesine,

2' Diyanet Iqleri Baqkanhlrnrn duyurusuna uygun gekilde gegtigimiz yrl oldugu gibi bu yrl
da teravih namazlanntn evde krhnmasrna devam edilmesine, 6te yandan salgrnrn
oluqturdulu riskin artrrrrmamasr agrsmdan teravih namazr nedeniyle evler bagta olmak
iizere gegitli yerlerde bir anya gelinmemesi gerekti[i konusunda vatandaglanmrza srk srk
duyurular yaprlmasrna,

3' Ramazan pidesi ve ekmek satrgr i1e ilg i olarak; Ramazan ayr siiresince iftar saati ve
hemen dncesinde oluqabilecek pide kuyruklan ve yolunlulun olugturacalr riskin
rinlenmesi amactyla finnlardaki 6zel siparig iiretimi de dahil pide ve ekmek iiretiminin



4.

iftardan i saat dnce sonlandrnlmasma ve iftar saatine kadar sadece satrq yaprlabilmesine,
iftardan sonra finnlarda iiretim, satrq ve diler hazrrhk igremlerine devam ed ebilmesine,

Ramazan aymm huzur ve giiven ortammda gegmesi igin her ilgenin kendi dinamikrerini
degerlendirecek ve bu siireg igerisinde oluqmasr muhtemel yogunlukrar gdz onunde
bulundurularak ilge genelinde gerekli dnlemlerin ahnmasrna,

Ramazan ayr ile birlikte ttirbe ziyaretrerinde yaqanab'ecek arhg ve bu gekilde
olugabilecek kalabal*ra'n olugturaca$r riske kargr yetkili birimrerce fiziki mesafekuralla'mn eksiksiz uygulanmasr bagta olmak iizere gerekli dnlemlerin ahnmasrmn
sa!lanmasma,

Iftar vakitlerinin dncesinde oluqab ecek trafik yogunlulu dikkate armarak iftar saatinir
en az 3 saat dncesinden itibaren belediyeler e gerekli koordinasyon saglanarak toplu
tagrmada kullarulan araq ve sefer saytlanmn artlnlmasmm saglanmasma,

Ramazan ayr boyunca yolunlaqan mezarhk ziyaretlerinin kontrolhi olarak yaprlabilmesi
igin mezarhklara girig ve grkrgra'n ay' olarak pranlanmasrna, iiziki mesafe kurah ve
maske kullammrna iliqkin kontrollere alrrhk verilmesine,

Ramazan ayr dncesinde/siiresince ahqverig yolunlulunun artabilecegi gdz .niinde
bulundurularak baqta market ve pazar yerleri ormak iizere kalabahkla'n olugabilecegi
alanlarda fiziki mesafe kogulanmn korunmasma ycinelik her tiirlii tedbirlerin ahnmasrnal

Bu kapsamda igi$leri Bakanh lnn 30.1r.2020 tarih ve 20077 sayir Genelgesinde
belirtildigi iizere her AVM ve semt pazan igin aym anda kabur edilebilecek mtigteri
saylsmrn ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulla' kara' i1e ay' ay. belirlenmesine ve
denetimlerin buna g6re gergeklegtirilmesine devam edilmesine,

Ramazan aymr firsat bilerek fahig fiyat uygulamasl yapan firma,/igletmelere yOnelik
denetimlerin arftrrlmasma ve aykrn durumrarra karqrlaqrlmasr harinde gerekli adli/idari
iglemlerin ivedilikle yaprlmasrna,

iqerisinde ba'ndrrdrlr $efkat ve merhamet duygularryla birlikte aym zamandabir sosyal
sorumluiuk ayr olan Ramazan'da toplumsal dayamqma,/yardrmlagma duygu ve
faaliyetlerinin en iist seviyeye ulaqtrlr 96z dniinde bulundurularak, bu dogrultuda
Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasnda gerekli koordinasyonun sallanarak dar gelirli
vatandaqlanmrzrn gcizetilmesine, bagta dksri/yetim gocuklar olmak iizere ihtiyag sahibi
tiim vatandaglanmrza her nirlii destelin verilmesi hususunda azami savret
gdsterilmesine,

Hepimizin birbirimize karqr sorumlu oldugu bu stireqte, salgmm yayhm hrzrmn kontrol
altrnda tutulmasr ve iilke genelinde giinriik vaka sayrla'mn tekar diigii.ilebilmesi igin
ahnan tedbir ve belirlenen kurallara toprumun tiim kesimlerince eksiksiz uyulmasma ve
dinamik denetim modeli gergevesinde genig katrhmh, etkin, planl ve siirekliikesintisiz
gekilde denetim faaliyetlerinin siirdiiriilmesine,
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uygulamada herhangi bir aksakhla meydan verilmemesine ve mafduriyete neden
olunmamastna, alman kararlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri
gerelince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug teqkil eden davramglara iliqkin Ti.irk Ceza
Kanumrnun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iqlemlerin baglatrlmasrn4
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