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 13 Nisan 2019 Tarih ve 30744 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2019/5 Sayılı Cum-

hurbaşkanlığı Genelgesi gereği oluşturulan İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, 22.04.2020 

çarşamba günü saat 09:00’da Vali Aykut PEKMEZ başkanlığında toplanarak T.C. İçişleri 

Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21 Nisan 2020 tarih, 89780865-153- sayı ve 

“ramazan ayı tedbirleri” konulu emiri gereği ilimiz genelinde aşağıdaki tedbirlerin yürürlü-

ğe konulmasını kararlaştırmıştır. 

T.C. 
ADIYAMAN VALİLİĞİ 

İL PANDEMİ KOORDİNASYON KURULU KARARI 
 

Karar Tarihi  : 22.04.2020 
Karar No  : 10 
Kararın Konuları : COVID-19 (Yeni Koronavirus) hastalığının yayılmasına karşı  
Ramazan ayında alınması gereken önlemler. 



 

 

  
 

 
Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını 

tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal 

izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hız-

lanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini 

yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.  

Koronavirüs (Covid-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kont-

rol altında tutmak amacıyla Bakanlığımız, Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan 

itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatla-

rı doğrultusunda pek çok tedbiri hayata geçirmiştir. 

 Ramazan ayı, tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de yetim ve öksüzlerin gözetil-

diği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşan-

dığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biridir.  

 Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinlik-

lerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sos-

yal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk 

olabileceği değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca;  

 1) Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği Iftar, sahur gıbı kalabalık grupları bır araya 

getiren her türlü etkınlıge ve Iftar çadırlarına müsaade edılmemesı,  

 2) Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesa-

fe kuralını göz ardı edebilecekler i değer lendir ildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbir ler in 

alınması (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/

kullanabileceği caddelerin trafiğe kapatılması ve kontrollü giriş tedbirlerinin alınması, 

 3) Ramazan ayı boyunca ilimiz genelinde türbe ziyaretlerinin kısıtlanması, müsaade edi-

len ziyaretlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, 

 4) Ramazan davulcuları ile ilgili olarak;  

 a) Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş 

riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu 

alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkânlarla sağlanması 

esastır.  

 b) (a) şıkkında belirtilen şart yerine getirilmediği müddetçe Ramazan davulcularının tek 

tek vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyecektir.  

 5) Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak;  

 Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğun-

luğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel 

sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacaktır. (iftar 

saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecektir.) 

 6) Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için il genelinde oluşması muhte-

mel yoğunluklar göz önünde bulundurularak güvenlik önlemleri arttırılacaktır.  
 



 

 

  
 

 7) İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin 

en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada 

kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca iftar saati öncesinde toplu ta-

şıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kulla-

nımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecektir.  

 8) Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar 

ayrı olarak planlanacak, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü 

yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecektir.  

 9) Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsur-

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

denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.  

 10) 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 denetimler artı-

rılacaktır.  

 11) Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/

işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacaktır.  

12) 15.04.2020 tarihli 2020/4-9 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 3-a maddesinin “sanayi 

sitesindeki faaliyetlerin hafta içi 08.00- 18.00 saatleri arasında yapılması, hafta sonları ise faali-

yetlerin durdurulması” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 

nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre 

Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 

Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması Konu-

ları belirtilmiş olup ilimiz genelinde yazı gereği tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup Alınan 

kararın birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. İlgili kurumların iş ve işlemleri eksiksiz olarak gerçekleştirmesi ge-

rekmektedir. (22.04.2020) 

 
 
 

 
 

 

    Aykut PEKMEZ 
Vali 


