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ir,çB rrrnzISSIHHA KoMiSyoN KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonutl/O 512020 @Ennü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşagİda isimleri ve imzaları bulunan üyeleıden
teşekkü etmiş olup, yazıh olan kararlar oybirliği ile ahnmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü arıdarı itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımrzrn talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın
toplum sağlığı ve kamu dtizeni açısından oluşfurduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin,
sosyal mesafeyi koruma ve yaylım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kaıan
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma lızınrn azalması, vaka artış hızınrn
düşüşe geçmesi yöniinde kaydedilen olumlu gelişmeler doğultusunda kontrollü normalleşme
siirecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımrzın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda daha önce İçişleri
Bakanlığınrn ilgili genelgeleri doğulrusıında İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararlan ile getirilen
yasaklama/kısıtlamalann bazılanrun kaldınlması hususlan değerlendirilmiştir.

Bahsi geçen hususlar ile ilgili İl İdaresi Kanununun l l/C maddesi ile Umumi
Hıfzıssıhha Kanunrrnun 27 ve 72 nci maddeleri uy.ınnca aşağda belirtilen kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda;

Daha önce faaliyetleri geçici siireliğine durduruları/kısıtlanan;

l.a Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve demek lokalleri
(iskambil, okey, tavla oyunlan ve nargile satışlan ile doğrudan temasa neden olacak şekilde
dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı miizik faaliyetleri hariç otmak üzere) 1 Haziran
2020 Pazzıtesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar hizmet verneye
başlayabilecektir,

1.b. Yüzme hawzr1 kaplıc4 hamam, saun4 SPA merkederi vb. işletmeler l Haziran 2020
Pazartesi giinü itibariyle belirlenen kurallar ddhilinde saat 22.00'a kadar; spol
merkezleri/tesislei 24,00'a kadar hizmet velmeye başlayabilecektir (Kendi müşterilerine
hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınrrlamasına tabi
olmayacaktır.),

2. Halka açık alan olan park/bahçe, rekeasyon alanlan, piknik alanlan, mesire ve ören yerleri
ile sahil bantlannda (plajlar) piknik, spor, yiirüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim
yeri içi park/büçelerde mangal yapmak hariç olmak iizere) belirlenen kurallar ve mesafe
şartlarına uyularak I Haziran 2020 Pazaıtesi giinünden itibaıen başlanabilecektir,

3. Kamuoyunda sosyete pazan olarak adlandınlanlar başta olrrruk,llr"." ,".gi ve tezgAhlarda
giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışıİıın yapıldığı
tiim pazarlar belirlenen kurallat ve mesafe şartlanna uyularak l Haziıan 2020 Pazartesi
giiniinden itibaıerL saat 22.00' a kadar faaliyet gösterebilecektir,



Bahsi geçen ttim pazaryeri, park/bahçe, işletrneler vb. yerler ve bağlı olduğu meslek
örgütiVoda'lar yukanda belirtilen link adreslerinden ilgili dokiimanlan indirip yazılı olarak iş
yerine asmak ve belirtilen kurallara uymak zorundadır. Bu işlemleri yapmakla işletme
sahipleri ve meslek örgütüoda yönetimleri sorumludur.

Diğer yandan;

5, Şehirlerarası toplu ulaşım araçlan ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin
belgesi alma zorunluluğunu kaldınlmış ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak
seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod
alındıktan sonra biletlemeler yapı lacaktır,

6. 65 yaş ve iizeri vatandaşlanmızm Seyahat İzin Belgesi alarak ve gidecekleri
illerdeı/yerlerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat
edebilmeleri uygulamasına devam edilecektir,

7. Sokağa çıkma krsıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimiz
yanlannda veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve iizeri olan
vatandaşlanmız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksıan şehir içi ve şehirlerarası yolculuk
yapabileceklerdir.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfassıhha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykınlığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununıın l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması tedbirleri
uygulanacaktır.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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4.Yukanda belirtilen faaliyet kısıtlama karan kaldınlan;' pazaryei, park/bahçe, işletmeler vb.
ilgili Sağlü Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanmış olan önlemlere yönelik rehberler
https://covidl9bilgi.saglikeov.trltrlsalgin-vonetimive-caIisma-rehberi.htmllink
adresinde "Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi" adı altında, afiş ve posterler ise
httos://covidl9bilei.saglikeov.trltrlcalisma-rehberi-afisleri.htmllink adresinde "Çahşma
Rehberi Afişleri" adı altında yayınlanmıştır,
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