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iı-,cn HIFZISS IHHA KOMİSYON KARARI

ilçe Hıfzıssıhha Komisyonu 2510812020 salı giİnü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden

teşekkül etmiş olup, yazıh olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

çin,de ortaya çıkarak bütiin diirıyayı etkisi a]tına alan covidl9 salgınının, kamu

di.izeninin bir parçası olan kamu sağhğı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağhk

Bakanlığı ve koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkaıımızın talimatlan

doğrultusunda bugiine kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

içişleri Bakanhğının 10.06.2020 tarih 9138 saylı genelgesi ve 10.06.2020 tarih 56 sayılı
İl Hıfzıssıhha Kunılu Karan ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlanmızm her giin sabah 10_00

ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmişti.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücade|enin

genel irensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannrn yant sıra alınması gereken

önlemler ayn ayn belirlenmektedir.

İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih l3102 sayılı "65 Yaş ve.Üzeri Vatandaşlanmızın

sokaga ğıkma lfusıtlamalan" hakkındaki genelgelerine istinaden, İlimizde hasta ve temaslı

kişi Jayısı, ağır hast4 yataıı hasta sayılan ve 65 yaş ve iizeri hastalann bu kategorideki

o.-rn, diızenli olarak takip edilerek 65 yaş ve iizeri vatandaşlanmızın sokağa çıkma
kısıtlamalan ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda;

İçişleri Bakanhğnın ilgili genelgesi, İl İdaresi Kanununun l l/C maddesi ile Umumi

Hıfzıssıhha Karıununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

l. 65 yaş ve üstii vatandaşlanmızın 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlannı

kullanmalannın yasaklanmasına,

2.65 yaş ve iistii vatandaşlanmrzın semt pazan ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan

l0:00-14:0d saatleri arasında bulunmalarına 10:00-14:00 saatleri dışında kalan saatlerde

semt pazan ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasın4

3.65 yaş ve üstü vataİıdaşlarrmrzın (gelin, damat ve siınnet çocuğunun l. ve 2. deıece

yaklnlan hariç) düğiin, nişan, nikah, stinnet vb. etkinliklere katılmasının yasaklıınmasrn4

4. 65 yaş ve iistii vatandaşlanmrzın cenaze ve siinnet merasİmlerİ sonrası mevlid ve dua

merasimlerine katılmasının yasaklzıırmasın4

5. 65 yaş ve üstii vatandaşlanmızın sosyal faalİyetler İle kalabalık organİzasyonlara

katılmasının ve sinem4 konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasın4

6. 65 yaş ve iistii vatandaşlanmızın ahşveriş merkezlerine(AVM), çarşı ve diğer

ahşveriş yerİirinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb.) kalabalık olmayan 10:00-

ıı:oo saatleri arasrnda bulunmalanna 10:00-14:00 saatleri dışında kalan saatlerde alıŞveriŞ



merkezlerine(AvM), çarşı ve diğer ahşveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı
marketleri vb) girişlerinin yasaklanmasın4

7. 65 yaş ve iistti vatandaşlanmızın spor merkezlerİ, spor tesİslerİ ve spor salonlannda
takrm ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol,
tekvando, giiıeş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakrn temasrnı gerektiren antrenman
ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, aynca ttim spor müsabakalanna seyirci olarak
katılmasının yasaklanmasına,

8. 65 yaş ve üsti.i vatandaşlarrmrzın halen bir işyerinde aktif olarak çalıştıklannı
belgelemek kaydıyla alınan kararlaıdan muaf tutulmasına,

Diğer yandan;

9. İlçemizde yapılan düğiın, nişan,nikah ve siinnet gibi etkinliklerin başlanglç saatinden

itibaıen en geç 3 saat sonıa bitirilmesine,

l0. kamu kurumlannda çalışan tiim personelin işyerinde maske takmalannın takibinden

kurum amiri sorumlu olup, bizzat takibinin yapılmasm4

Yukanda belirtilen tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci

maddesi gereğince idari para cezasr verilmesi, aykınlığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiıık Ceza

Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasrna,

l593 sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanıınu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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