
 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

 

KARAR NO  :16 

 

KARAR TARİHİ : 12.04.2021 

 

 

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 12 Nisan 2021 günü saat 12.00’da Vali 

Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki 

kararları almıştır. 

 

İçişleri Bakanlığımızın 12.04.2021 tarih ve 6421 sayılı genelgesi doğrultusunda, 

Ramazan ayı münasebetiyle koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni 

açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve 

yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave 

tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;  

 

1. Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir 

araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, bu 

noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği 

hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın iftar veya sahurlarda misafir 

kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetlere ve duyurulara 

önem verilmesine, 

2. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu 

yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilmesine, öte yandan salgının 

oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak 

üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusunun vatandaşlarımıza 

sık sık duyurulmasına, 

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 yapılmasına, iftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine 

devam edilebilmesine, 

4. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her ilçenin kendi 

dinamiklerini değerlendirmesine ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel 

yoğunluklar göz önünde bulundurularak kaymakamlarımızca ilçe genelinde gerekli 

önlemlerin alınmasına, 

5. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde 

oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe 

kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasına, 

6. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar 

saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon 

sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılmasına, 

7. 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, 



8. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde 

bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların 

oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü 

tedbir alınmasına, 

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı 

Genelgesinde belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul 

edilebilecek müşteri sayısının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı 

belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilmesine, 

9. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik 

denetimlerin arttırılmasına ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli 

adli/idari işlemlerin ivedilikle yapılmasına, 

10. İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal 

sorumluluk ayı da olan Ramazan’da toplumsal dayanışma/yardımlaşma duygu ve 

faaliyetleri en üst seviyeye ulaşmaktadır. Bu doğrultuda kaymakamlarımızca ilgili 

kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dar gelirli vatandaşlarımızın 

gözetilmesine, başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm 

vatandaşlarımıza her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayretin 

gösterilmesine, 

11. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayılım hızının 

kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar 

düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince 

eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, 

planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülmesine, 

12. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında 

duyurulmasına, 

13. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 

14. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarımızca uygun görülen diğer 

kamu görevlileri tarafından yürütülmesine, 

15. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

gereği idari işlemin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına, 

16. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında 

kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Aslı imzadadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ömer Faruk COŞKUN 

 

Vali 

 

 

 

 

 

Rıfat KANTARCI Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ  Ramazan BİLİR 

Büyükşehir Belediye  

Başkan V. 

 

 

 

İl Sağlık Müdürü 

 

 

İl Tarım ve Orman Müdür V. 

 

Osman ARISAL Cemal YILMAZ  Dr.Yağmur DİRİ 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürü 

 

 

 

 

İl Milli Eğitim Müdürü Garnizon Tabibi 

  

Uzm.Dr.Vehbi ŞİRİKÇİ Uzm.Dr.A.Hakan BAYAZIT Ecz. Fatma Nilgün KARSLIGİL 

Necip Fazıl Şehir Hastanesi 

Başhekimi 

 

 

 

Serbest Tabip 

 

Serbest Eczacı 

Prof.Dr.Selma ATEŞ 

KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları 

Uzmanı 

  

 


