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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 23.04.2020 Perşembe günü saat 11:00’ de Küre Kaymakam V. 

Hayrettin Buğra GÜZEL, Başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile olağanüstü olarak 

toplanarak gündemde belirtilen konuları görüşerek karara bağlamıştır. 

                                                                    

GÜNDEM MADDELERİ 

 

İlçemizde Koronavirüs (COVİD-19)  ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi; 
 

       ALINAN KARARLAR 

 

 1-Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren 

her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, 

 2-İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarının 

tavsiye edilmesine, çıkılması durumunda dışarıda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesine, toplu 

dolaşmalara izin verilmemesine, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanabileceği caddelerde sosyal 

mesafe kuralı kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasına, 

 3-Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına, türbelerin kapalı alanlarında sosyal 

mesafe kuralına uyulmasına en fazla 1 kişinin aynı anda bulunabileceğine, 

 4-Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun 

oluşturacağı bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş 

alımının (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılmasına, iftar saatlerinden 

sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerinin devam etmesine, bu işletme önlerinde sosyal 

mesafeye uyulmasının sağlanmasına, ekmek, pide vb.ürün satışına süre sınırlaması yapılmamasına, 

 5-İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 

saat öncesinden itibaren toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasına ayrıca iftar saati 

öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve 

maske kullanımına ilişkin uygulamaların denetlenmesine, muhtemel yoğunlukların olabileceği yerlerde 

Ramazan ayı boyunca güvenliğin en üst seviyede alınmasına,  

 6-Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı 

olarak planlanmasına ve sınırlandırılmasına, Arefe Günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde 

ateş ölçümü yapılmasına, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık 

verilmesine, maske kullanmayan ziyaretçilerin mezarlıklara alınmamasına,  

7-Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar 

(seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin 

artırılması, gerekli tedbirlerin zabıta ve kolluk kuvvetleri marifetiyle alınmasına, 

 



 

 

            8-Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) 

artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun 

artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimlerin 

artırılmasına, 

9-Ramazan ayını ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik 

denetimler arttırılmasına, ihlalin tespiti halinde gerekli adli/idari işlemlerin yapılmasına, 

10-Ramazan ayının geliyor olması nedeniyle köylerde yaşayıp alış-veriş ihtiyacı olan her evden 

20-65 yaş aralığında kronik rahatsızlığı olmayan bir kişinin 23.04.2020 tarihi 07.00 saatinden 24.04.2020 

tarihi saat 21.00’a kadar köylerden kendi ilçe merkezlerine, merkeze bağlı köylerden de İl merkezine 

geliş-gidiş yapmasına, bu gidiş-gelişlerinde sosyal mesafe, maske takma ve seyahat ettikleri araçların 

koltuklarının en fazla % 50’sinin dolu olması uygulamalarına uymak kaydıyla izin verilmesine, 

11-Çiftçilik işi ile uğraşanların çiftçilik belgeleriyle çiftçilik faaliyetinde bulunmak için gidiş-geliş 

yapmaları için başka bir belgeye ihtiyaçları olmadığına ancak çiftçilik faaliyetine aile fertlerinden 

birilerini de götürebilmek için İl merkezinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçelerde ise ilçe tarım ve 

orman müdürlüklerince düzenlenecek belgeleri almaları şartıyla başka herhangi bir belgeye ihtiyaç 

duymaksızın tarımsal faaliyet yapacakları alanlara gidebileceklerine karar verilmiştir. 

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum 

ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere 

aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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