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KARAR 
 

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit 

etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Koranavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak 

ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, 

İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka 

devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte 

değerlendirilmesi sonucunda ilçemiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır. 

Bu çerçevede; 

A-Bayram Tedbirleri; 

1-İlçe genelinde tüm toplu bayramlaşma etkinliklerinin yasaklanmasına,  

2-Mezarlık ziyaretlerinin toplu şekilde yapılmamasına, belediye zabıta ekipleri ile 

kolluk kuvvetlerince mezarlıklarda ziyaretçilerin sosyal mesafe ve maske kullanma kuralına 

uyup uymadıklarına yönelik denetimlerinin titizlikle yerine getirilmesine, mezarlıklarda 

ikramların yasaklanmasına,  

3-Kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasına ve ilgili kurumlarca 

denetimlerinin sürekli şekilde yapılmasına, 

4-Bayram namazının açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske 

kurallarına riayet edilerek kılınmasına, bayram namazı hutbesinin Diyanet İşleri Başkanlığı’ 

nın tüm illere gönderdiği hutbe metni kapsamında olabildiğince kısa tutulmasına, namaz 

sonrası toplu bayramlaşma yapılmamasına,  

5-İlçe genelinde toplu şekilde bayram yemeği organizasyonu yapılmasının 

yasaklanmasına, 

6-Bayram ziyaretlerinin mümkün olduğunca yapılmaması, özellikle yaşlı 

vatandaşlarımızın ziyaret edilmemesi, bayramlaşmaların olabildiğince telefon görüşmesi ile 

yapılması, ziyaretlerin zorunlu olması halinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına 

uyularak ziyaret süresinin kısa tutulması yönünde vatandaşlarımıza tavsiyede bulunulmasına, 



 7-Kurumlarımızca şehit aileleri ve gazilerimize yönelik yapılacak ziyaretlerin en 

fazla 2 kişi ile yapılmasına, ziyaret esnasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurullarına 

riayet edilmesine, 

B-Düğün ve Nikâh Merasimleri; 

1-İlçe Merkezlerimizde Sokak Düğünlerinin yasaklanmasına, düğün salonu 

bulunmayan kırsal yerleşim yerlerinin bu yasaktan muaf tutulmasına, 

2-Nikah törenlerinin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak mümkün 

olan en az katılımcı ile nikah salonlarında gerçekleştirilmesine, 

3-Düğünlerde yemek organizasyonlarının yasaklanmasına, yapılacak diğer ikramların 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan“COVID19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” 

ne riayet edilerek yapılmasına, 

4- Zabıta ve kolluk kuvvetlerince ilçemizde yapılacak düğün organizasyonlarının 

tamamının denetlenmesine, 

 

C-Denetimler; 

1-Covid-19 tedbirleri kapsamında ev ortamında izolasyon altına alınan vatandaşların 

izolasyon süresi boyunca kolluk kuvvetleri marifetiyle günlük olarak tedbirlere uyup 

uymadıklarının denetlenmesine, izolasyon tedbirlerine uymayan vatandaşlar hakkında yasal 

işlem yapılmasına, 

2-İlçe Sağlık Müdürlüklerince izolasyon altına alınan vatandaş bilgilerinin günlük 

olarak kolluk birimlerine bildirilmesine,  

3-Vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları alanlar başta olmak üzere ilçemiz 

genelinde maske denetimlerinin arttırılmasına, maske takmayan veya maskesini ağız ve 

burun kısmını tam kapatacak şekilde kullanmayanlara mutlak surette cezai işlem 

uygulanmasına, 

4-Denetim ekiplerimizin sahada görünür olacak şekilde görev yapmalarına,  

5-İlçemizde faaliyet gösteren tüm iş yeri ve işletmelerin denetim ekiplerince haftada 

en az 2 defa denetlenmesine, 

Ç-Genel Hususlar; 

1-İlçe genelinde yapılacak basın açıklamalarının maske ve sosyal mesafe kuralları 

çerçevesinde en fazla 15 kişinin katılımı ile sınırlı olacak şekilde yapılmasına, 

2-İzolasyonda bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Ekiplerince 

yerine getirilmesine, 



3-İlçemizde hizmet veren tüm iş yerlerinde çalışma alanı, mola alanı, yemekhane vb. 

ortak kullanım alanları dahil olmak üzere maske kullanımı, hijyen kuralları, sosyal mesafe 

kuralı başta olmak üzere Covid-19 tedbirlerinin alınmasının zorunlu kılınmasına, bu 

tedbirlere uymayan işyerleri hakkında yasal işlemlerin yapılmasına, 

4- İlçe genelinde huzurevi ziyaretleri ile Covid-19 teşhisi koyulan hasta ziyaretlerinin 

yasaklanmasına,  

5-İlçe genelinde yapılacak toplu organizasyon, kutlama, gösteri ve etkinliklerin 

yasaklanmasına karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 

Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre 
kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara 

ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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