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ir uıvrunıi rrrpzıssıHHA KURUL KARARI

Ankara İl Umumi Hıf2ıssıhha Kurulu 2210412020 tarilrinde l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanıınıınun 23. ve 27 . ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstii
toplanarak İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündeınindeki konuları görüşüp uşugrdul.i kararları
alınıştır.

Ramazan ayı, tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de yetim ve öksüzlerin gözetildiği,
ıııııhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli
ve ınanevi duyguların ise yoğuıı bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biridir.

Raınazan aymm süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin
Koronavirüs (Covid-l9) ile ıırücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle aza|an sosyal
lıareketliliği artırabileceği, brı dunımrın salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği
değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına ihtiyaç
dtıyı,ılmakta olrıp,

A-Bu kapsamda;

1- Vatandaşlarımlzın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grapları bir araya
getiren her tür|ü etkinliğe ye iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,

2, Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatan«iaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe
kuralrnı göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tiim tedbirlerin
İlçe Kaynraltamhklarımızca alınnıasına (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın
Yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam
içerisinde değerleırdirilecektir. ),

3- Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına,

Ramazan davulcrılan ile ilgili olarak;

Ramazan davulcı"ılarının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski
oluŞturabileçek davranışlarda bulunabilecekleri değerlendirildiğinden tek tek evlerden
bahşiş toplanıanın yasaklanmasına,

b) Davulcularının f'aaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine
toplu olarak yerel imkAnlarla sağlaırmasına,

5- Ramazan pidesi ve ekınek satışı ile ilgilı olarak;

Ramazan süresince iftar saati ve lremen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun
olııŞturacağı bulaŞ riskinin önlenmesi amacıyla firınlardaki pide ve ekmek üretimi iıe bzğı sipiriş
alımının (Yıunurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saaİ önce sonlandrrılarak, iftar saatlerinden
Sonrasl da firınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işleınlerine devam edilebilmesine,
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6- Ramazan aynın huzur ve güven ortamında geçmesi için İl geneli için alınacak tedbirlerin
kolluk birimleri ve belediyelerle de istişare edilmek suretiyle Valiliğimizce alınmasına, İlçelerimizin
ise kendi dinamiklerini değerlendirerek ve bu süreç içerisinde ollışması muhtemel yoğunlukları da göz
öni.inde bulundurarak ilçe genelinde gerekli giivenlik önlemlerini almalarna,

7-İftar vakitlerinin önçesinde oluşabilecek trafik yoğunluğrı dikkate alınarak iftar saatinin en
az 3 saat öncesinden itibaren Büyükşehir Belediyesince toplu taşımada kullanılan araç ve sefer
SayıSının arttırılmasına, ayr|ca iftar saati öncesinde toplı-ı taşıma araçlarında/duraklarında sosyal
izolasyonu temin, sosyal mesafeyi konıma ve ınaske krıllanımına ilişkin uygulamaların ilgili
kurumlarca etkin bir şekilde denetlenmesine,

8- Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların
aYrı olarak planlanmasına, Arife günii ile Bayram giinlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçiimü
Yapılmasına, sosyal mesafe krıralı ve maske klıllanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,

9- Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşfurabilecek tiim unsurlar
(seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluştrırabileceği bulaş riski düşünülerek
denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınmasına,

l0- Ramazan ayı öncesinde/siiresince alışveriş yoğunlrığrınrın (gıda, tatlı/iftariyelik satışı)
artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun
artabileceği tiim alanlarda sosyal ınesafeyi koruına ve maske kullanımına ilişkin denetimler
artırılmasına,

l1- Ramazan ayıru ve Bayramı firsat bilerek lhhiş tiyat uygulaması yapan firma/işletmelere
yönelik denetimlerin arttırılarak, gerekli adli/idari işlemlerin ivedilikle yapılmasrna,

B-Ayrıca;

l- 2|.04.2020 tarih ve 2020125 sayılı kararııl]lzın, 4. Maddesinin (a) fikrasınrn "Seyahatizin
belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması stiresince geçerli olacaktır" şeklinde
değiştirilmesiıre,

2, 23-26 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince, çiçek
SatıŞı Ve dePolaması yapan işyerlerine satlş yapmaınak kaydıyla, günlük bir saatliglne işyerindeki canlı
çiçeklerin bakımını yapmak izere izin verilmesine,

UYgulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve ırrağduriyetlere neden
olı-ınmamasl iÇin ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına, alrnan Lururİuru uymayan
vatıındaŞlara Unruırri Hıfzıssıhha Kanununun 282 nçi nraddesi gereğince idari para cezasr verilmesi
baŞta olmak iizere aykırılığın dunımrrna göre Kanunun ilgili maddeleİi ve diğer mevzuahn öngördüğü
nı iieyyidelerin uygulanmasına,
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