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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 30l0n020 çarşamba giinü Kaynarca Kaymakamı
Mehmet Ali KARATEKELi Başkanlığmda top|ıırımıştır.
Vatandaşlanmızca son dönemde alınan tedbirlere uüumda gösterilen özveri sonucunda
Koronavirüs (Covid-l9) salgınınrn yayılımda yeniden düşüş eğilimine girildiği kamuoyunun
malumudur. Alınan tedbirlerin eksiksiz ve siireklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu
başannrn devamı açısından büyfü önem taşımaktadır.

Bu amaçla hafta sonlan uygulanaıı sokağa çıkma kısrtlamasrnın öni.imiizdeki hafta için
yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 3l Aralık 2020 Peşembe gilnü saat 21.00'den 4 Ocak
2021 Pazartesi giinü saat 05.00'e kadar uygulanmasr kararlaştınlmıştı.
İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri ile; yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında
alınması gereken güvenlik tedbirleriyle birlikte Covid-l9 salgınıyla mücadele kapsamında
alınması gereken önlemler de belirlenerek Valiliğimize bildirilrnişti. Bu kapsamda Covid-l9
salgıruyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıklann kontrolsüz şekİlde bir araya
gelmesine neden olacak ylbaşı kutlamalarrna müsaade edilmemesi gerektiği talimatı da
verilmişti.
Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik
faaliyetler kapsamında geçici bir siireyle Ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayıhmının
düşiirülmesinde yakalanan başanyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına
neden olmaması açısından oldukça önem arz etmektedir.

Bu nedenle İçişleri Bakanlığınn 29.12.2020 tarih ve 2l654 sayıh yazılan ile Umumi
Hıfzıssıhha Kaııununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar ahnmlştır.
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1. ilçe merkezlerinde ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kaıarlan ile belirlenecek oları simgesel
özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplarıma alanr olarak bilinen cadde,
bulvar veya meydanlara yabancı turistler de dahil olmak iizere tiim girişler sırurlandınlacaktrr.

2. Sınırlamalara ilişkin kamuolıı bilgilendirmeleri zamanrnda yapılacak ve sınrrlama
getirilen siire boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fıziki güvenlik
tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.
3. Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınrılama getirilen siire boyunca kişİlerin
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4. 1 Ocak Cuma giinü vatandaşlarrmız araç kullanmamak ve ikametlerine en yakın

camiye gitmek kaydıyla Cuma namazına gidebileceklerdir.
5. 65 yaş ve iistü ile 20 yaş ve altı vatandaşlanmızda Cuma giinleri sokağa çıkma
serbestisi olan saatler dışında" araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip
gelebileceklerdir.

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mğduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranrşlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlahlmasına;
l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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