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İlçe Hıfzssüha Komisyonı 22lMl2020 çaşamba günü saat ! 5:45 da Kaynarca
Kaymakamı Mehınet Ali KARATEKELİ Başkanlığında toplanaıak aşağıda isinılcri ve

imzalan bulunan üyelerden teşekkiil etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alırunıştır-
Ramazan ayının siiıe gelen gelcnekselliği çeıçevesinde sürdürülecek davranış ve

e*inliklerin coronavirüs(Covid- l9) ile mücadele kapsamında bugüne dck alınaıı tedbirlerle
azalan sosyal haıeketliliği anıbileceği,bu durumun salgınla mücadele 1,ç toplum sağlığı

açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden,Ramazan ayı bol,unca aşağıda belinilcn
tedbirlerin aiınmasına ihtiyaç duyutmaktadır. Bu kapsamda:

1-Vatandaşlanmızın toplu katılım gösterdiği iftar,sahur gibi kalabalık gıupları bir aral,a

getiren her tülü eüin|iğe ve iftar çadırlanna milsaade edilmemesi,

i_özellikle iftar ve sahul vakitleri arasında vatandaşlarımızn dışanya çıkıp sosyal mesaf,c

kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tcdbirlerin

alınması(iiiar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlanmızın yoğun olaıak
kullaıdığı/ku|lanabileceği caddeterin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde

değerlendirilecektir.).
3-Ramazan ayı boyunca türbe ziyareılerinin kısıtlanması,

+_Ücreıi müalli imkanlarla karşılanan ve belediyemiz tarafından izln verilen daı'ulcuiarın

görev yapmasına karar verilmiş olup.kapı kapı para ıoplanması 1asaklannııştır,
5-Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarakı

Ramazan siıreİince i aı saaıi ve hemen öncesinde oluşabilecek pidc kuyrukları r e

yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla lirınlardaki pide ı,e eknıek üretimi

ile özel sipaıiş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılıvb. Pide)iftardan 2 saat iincc

sonıandırİlacaktu.(iftİr saatlerinden soııra fırınlaıda üretim.satış ve diğer hazırlık iŞleıııleri

devaıı edecektir.)
6-Rama:ıan ayının huzur ve güvcn ortamında geçmesi için muhtemel yoğunluklar göz

önünde bultmdurulacak gerek_li güvenlik önlemleri alınacaktır.

7lftar vakitteri öncesindi oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin cn az j
saat öıcesinden tibaren be|ediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak ıoplu ıaşımada

kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmast sağIanacaktır.Ayrıca iftar saati öncesindc toplu

taşıma araçklannda/duraklannda sosyal izoıL§yonu temin . sosyal mesafeyi korunıa ve maske

kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecektir.
8-mezarlık ziyaretlerinin kontroılü olarak yıpıtabilmesi için mezzırlıklara giı,iş l,c çıklşlar al,n

olarak planlanacak. Aril-e gtınü ile bayram günlerinde mezarhk mezaıllnı ziyare[lerindc aİcş

ölçıimü yapılacak sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollcrc ağırlık
verilecektir.
9_ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilccck lünı uıısıırlar
(seyyar satıcılar, bireysel etkintiklervb.) ve bunlann oluşturabileceği biılaş riski düşiiniilerck
denetimlerin aıttınlması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

1O_raınazan ayı öncesindeıı/sıiİesincc alışveriş yoğunluğunun (gıda,ıatlı/iliariyclik satışü)

anabilecegi göz önünde bulundurularak market ve Pa7-ar yerleri başta olmak iizere
yoğunluğun artabi leceği
Alanlarda sosyal ınesafeyi koruma vc maske kullanımına ilişkin deıretimler artt: rı lacaktıı.
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l l -Ramazan ayının ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma,ıişletmelerc
yönelü denetimleı aıttınlacak ve gerekli adli/idari işlemler ivediliklc 1,,apılaca}itır.

l2- Yukanda belirtilen tedbirIere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa n,ıeydan
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması. alınan kararlara uymayan vataııdaşlara
[Jmumi l Iıfassıhha Kanununun 282, maddesi gereğincc idari para cezası veriln,ıcsi başta
olmak iizere aykınlığın durumuna görc kanunun ilgili maddeleri gereğince üst limittcn işlenı
1apılrnası, konusu suç teşkil eden daıranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l 95.ı,ııaddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy bir|iği ile karar verilınişıir.
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