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TİLLO İLCE HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

Tillo İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Lokman DÜZGÜN Başkanlığında aşağıda 
imzası bulunan üyelerin iştirakiyle toplandı. Yapılan bu toplantıda aşağıda maddeler halinde 
belirtilen konular görüşüldü.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12.04.2021 tarihli ve 6421 sayılı 
yazısı gereğince,

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 
farkındalıklarım artıracak faaliyetler 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 üretimi iftardan 1 saat önce 
sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilmesine,
İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilmesine,

4. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde 
oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının 
eksiksiz uygulanması başüi olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasına,



5. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi 
için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske 
kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,

6. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde 
bulundurularak başta market olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe 
koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbirlerin alınmasına,

7. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik 
denetimlerin arttırılmasına ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari 
işlemler ivedilikle yapılmasına,

8. 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. EU doğrultuda Valilik ve ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon 
sağlanarak dar gelirli vatandaşlarımızın gözetilmesi, başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere 
ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret 
gösterilmesine,

9. 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 sürdürülmesinin devam edilmesine,

Alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi 
gereğince para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 
işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci 
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir

Toplantıda alman bu kararların ilgili yerlere duyurulması ve uygulanması için karar 
örneğinin gönderilmesine oy birliğiyle/çokluğuyla karar verildi.


