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İlce Hıfzıssüha Komisyonu 2ll04 t202() g|ıcO,* *1',l',O0 da Kaynarca Ka},nıaliaıTıı

v.ı,,.l'iıi'iiiiüT;rEl6:$ji.1çJt*:,, j:Th*ü1ğ;[;H§i-"::^':::"::
üYelerden rc§ekkükşü,:]İl; 

üffİ:ffiğ,, İ .,"t",§i,ğ]* gukunı,ğ, ve Biıim Kuruıunun

önerileri. Sayın Cumhurbaşl,İİ',İ'""-"ll""lT, q:ğn,l'_,*:nda: salgınırı,i bulaşın toplum

#w*ffi :#id:#.ffil,§;:;t İ,HH t*ff;;";ll],li,i,ff,IJ,lillll";,iİiifr

i*S*Şrl'*i;l*";xşn[,ı,:iiip#,1t*ş#*:*;[#Tiiç
üirtil"n ve İl idaresi kanununun l l/c maddesi ile umumı ru

Ir'taddeleri uyannca aşağıdax, İİ "aUi,1"," 
altırması uygun görülmüştür,

's, 
Üpr*au; r^..ı,i caot 24:00 arasında şağıda bclirıilecek

,_rr.oö)ö,,iriilaat 24:0o iıe 26.04.2020 tarihi saaı r'ol"ffi#;:,H1-.jŞğ;;;l;,"i;,,

isüsna hariç olmak tizere ,,o;,r,;,r"#;;ia. urırnun tüm vatandaşlann sokağa çıknıalarl

İİffiil'a*ııiıns AçIK oLAcAK iş ynnt, işınr*ıe vE KURUMLAR

SUNLARDIk _iinlfik havata etkisini en az dilzeyde tutmak
' Sokağa ç*ma kısıtıama/yasaklamanın giirılük hayata

amacı_vla

ffiş'runtr*,Tşşı-;ffiıffi*trştffivaundaşlanmız (65 Juş'"-' iıe sınırıı oımak ve .1ç. Iu.|*.1T,ln..jf],':'1rl;"İ":",
ihtiyaçlarının karşılanması i'". "*"_.^Y:':",,]"-, .l İ"ı.ı,ııu. gidip gelcbilccckıir.,ly-.

.İ":,j"j"İ-rn* ı,ariç) ikametlerine en Yakın. marke' ]_"*|l"u,ro" o. satış şapahilecck ıeroir,

:İ.;ffits*il!;}lş,i{Ş*ı[ıfi#;ş};ı}:ffiilii,|1ı,lşr,,
b.23to4l2o2o,."..YLT.,-'',uoıldığ' fınn ve/ veya *lu .rt ,]_T]l:*:.,:Tr};:1".'ljl".İi.,
sllnleri, ekmek üretımının

#*şş,;x,*.,ffi ş,**t;ı*ıt,,tffi*,ffi
seklinde sat,ş yap66itgçgk[çrdir, ,,,vasaklaması olacağı günlcr olan

..nu.u-n ayı münasebetiyle, sokağa ç,ı,ry.II]İ*T,J3lTJi?ö.:i6z6ı"ru, gtını",,_

;ffi :;-rÖ plş..u,, zq ı oq nozo Cuma 25104/2020 cumz

sadece er{ere pak"",,i, şJl,ffi;;; ü"* lokanta ve,restoıan teırzı iş 1crlcri,

c_llac. tıbbi cihaz, ııbbi .ff";;;;;nan üretimi. ,"ıiıv",i ", ,,"uş,,o lıişı"in faali;_etleri

,u:[ffi'rJ:,H:, sağlık kurum ve kuruluşları. eczaneler. veteriıer klinikleri vc halvan

hastaneleri,
e-7ırunlu kamu hizmetlerinin stirdüülmesi için, gcrekli kamu ktırum r e kuruluşları ilc

isletmeler ( huzurevleri, İ'*,,j"-,*" ,erkejeri acil çog"-,",r",l",i Vefa soslal destek

..,ffiİÇanM, h,[İİ}tr,İ:rr!-Iit..,:r]İ.gov.E adresinden cf692a93{3794edO-MM_3ob6ao7b066 kodu iıe €ri§ıBi*İtı,2

y'"r_fflrtr;oa,ab"$retıyağot+ıtİuı"uroşi"Eihı*ııı*d*,*arafından 
bı'lirlenen ara1



urihinde AMullah kuzu peuol Bh4,04,2O2O rarihinde,nobcıçi lasıikçi t}ülcnt ;,enilmcz,

fi#;.ü.jö;-ü"-,,_ojrı^:i[*":T'lr,'Jj,tT"H'faaıiyet yürütcn büyük tesis ve

g-Doğalgaz elekuik petroı se

isleuıelcr,'"'j'"],'l-.," ," .utfak titpü dağıtım şirketleri

lİınt,uşr;:i*"İ";L',,1T,T,HTffi yöneıik aciı inşaaı. donanım vb, faaıi,vetıeri

vürİten işletmdfirmalar, _: |.^_:'.hanp rp(isl€ri_ vem thbrikası

l,##;İİthşl 
jiı,lffilffi,f 1;};'#iru;;n*'J,Jil,il1ii=iii;,1apanfi 

mıaar

-k-oteller 
ve ı9naııy" til'ii|:torlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

l_Gıda, temizlik ve ilaÇ gibi sektö ere amDariıJ.:::1';;;;; 
ı,apımı devaın eden büüük

*#,'#ilil#nHn*ş,:T:'Jff#lil,öt; ş;;,,,;;dc1 se izin vcriıir,

Ün bir yerden çalışanların ;;'ffi,';"u;U,ede kajanların Üaşka bir yerc giımclerine izın

İİl..r. baş.İ sadece inşaat alanı ile sınırlıdır,)" _l

#r1;*L;ilşşşffiş},,5Ş,ri:[1l;";:;:,,*",;::i,,:ıııffi ;

ntrl."::,X"!Ş1*1İ*ffi'*;İlİ;{lt[n'Ş;tlt'il:Hİ:'':]14rcl|zo20
Ö-Sokağa çıkma kıs(lanıasıl

İ**tŞ,ŞX'#i3l§ll^KApst]tf ı.Iıf :*jlNvATAND.\şLAR:
a-Bu genelgenin(2l """*" 

Uj,İİEİ;;-d*;,çık olacak iş yeri işlcıme *e kurumlarda'

vönetici, görevli veya çalışanlar, 
sınırlı olmak üzerc TBMM çalışanları.

ı.zııoıızozo Peçembe günü ıle.sınınl!ııj1.11"-_^,"":ii .,ıunıa(or"ı güvcnlik göre\ lııerı

c_Kamu düaeni ,. guu.n,,g'iİii,üffi;;;d; gorcvli olanla(özel güvcnlik göre\lııer

H:*tşlE**r,l*;,iiJ",i,",rşff 
"iJ:*İlHi"ili;i,""t*ll]"*"-ffiffi r:J$t;ştmr;şffi :"r,:r'.-ll;*:",,lİiHr,"sıgerekentedaıik

sistemlerinin silrdürülmesi * *-l*" gİaerilmesinde görevli olzuılar

f_tjriın velveya ,uır.rn",.r,niffiıii""iİiıriıe;rdqı._go 
oohiıl yurt içi re dışı taşlmacılık,

*#ffi*tjl m:İr :şşXlli,li:.lli"lTl ll;,uk ev ıc ri ı,b so sl, aı ko rt nı * ak ı m

Şl'*::#'*Ş;İ"tu,da,yon down sendromu gibi "özel gcreksiniın" oıanıar iıc bunıarın

;:*"#l;:',,ill*1'o,!iln., ._,-b 
."},İ,Tll rf:lİ:,l.JH:",l,.r*f "'*';tŞ,Tu,1;",h',""

maderı/cevher "ı,.. n.rnii,i, ıi. ."iJ,i"r, aepoıari giuı zorunlu olarak çalıştrrıtmasü

l'**'Ug'Xhİİ"r',,TJT1,1l,cry,"a,, yil^9::_,ı:,_,.,,," ağı oıan krırunr, kuruıuş ve

isletmelerin bilgi lşı., ."r[i)ı"iinin ioı,şunıo.i 1asgari saYıda olnıa}i kal'ılı1 la)'

i_Borrımu riski bulunan uıiioj "Jl,*",_.uı 
uruiı"rin ürcıinri. işlenmesi, pazarlanınası r,c

ltlşş]:rfiiİilİ,i,uyronı* otıataoıar, ancılık faaıil,etini }ürütenler sokak ııayvanıarıru

hcçlevecek kisiler ile """ 'l",]"t#,"",","l, 
ilıiyu,İn, karşılamak üzere dışan

rÜHİa,ı,},i."iıni., inu lı" sınıriı olmak kaydıyla),

k-Veteriner hekimler.

İ'_l*,rrŞn:*.'J.:İ]X İ'#fr 
"zıay,a 

yapııacak 
|:i. :,,_ 

o,*" noğışıan ttah i ı)

n-Yurt, pansiyon- şantiye şb, '";İ;;;;;; 
Ü*l*n geıeksinİnı dulacağı tcnıcl ihtilaçlarıır

karşılanmasında görevli olanlar

/ İ:#.H#:,ffi §4Eurytıd!ği,&adu;y{ğkb,yrılnıindçııaıgigfllfflanflnt rtl*rŞ*3?*İl"!,l,Ş"J;ff",,
ll elekEonik imza kanuna göre guvmli elektİonik imza ile imz.|arım|st|r.



ö_servis hizmeti vermek iizere dışarıda olduklarınl belgelemek Şaü ilc leknik scn'is

SxH üretimin dcvamlılığı için gcrekli olan ekim_dikim. sulama_ilaçlanıa gibi faali5,eıler

i<ansamrnda Hububaı ckim "ı-;;"d; 
;' i,rdık büçlerindc zorunlu ilaçlama gerektirı"n

dwumıarda (Hububat P* H";,l,d; 
'i.'ütı""j"ı., 

Fındık Hastalık vc ZaIarlıları ilc

Mücadele vb.) üreticilerin g*"nii,"i"i,r","ı.ş."ı.lr1" çülverizatör. sln pompası. lıolder

vb.) varıında bulunması ,"* ,,.'.'r,r" ,. "ri*.gi 
gıu, seionda ekilmcsi gcrekcn ürünlerin

]i;i.i',i'rTr"ru;;rii,,.r"iı"i" uiçi!ni içil irıı-*ıaJı 
"let.Ve 

ekiDmanlarl (İraktör, biçeI, Ot

il;;i i,t :,i vb ) i ı e rry "İjh:ı:'* İŞ İlilı-r'X,h''^T#i11,'İ""'#
tarihlerinde Bal tanm ve zıraı

t *İi"iİ.rİSirlici kaynarca Şubesi açık bulunacaknr,)

r-Betedivelerin toplu mşıma. 
"rll,1il. 

l,", atık, İu *e kanali;zasyon. ilaçlaıııa, itfail,e 'e
;Hiih#ffini yitıım.ı<, tıze." hafta sonu çalışcak personcl.

s-Sokağa çıkma kısıı|amasYv*.l"İ"*Ir,"'Jarg, Zlitİ+lZO2o Perşembc ıc 24/0-1"2020

Cuma gtİnleri 06.00_09.00 ,*,ıŞ'r.**J" uj,ü.aıiar r" mrrkei]ler i|e 2610412(|20 Pa?İr günü

saat l8.00dan sonıa geçerli "',# 
İ,"'İ,aful ,l*nnin aksamaması anıacıyla marketlcr vc

sebze melıe hallerini mal ,;;;" U"'"leriı nakli, depolanması, nıal kabulü \,e satışa

hazırlanması aşamasında ,U,",İ-Ğİ-l,t l, rnuOde tup,u*,da hiçbir şekildc nıal, malzemc

ve i.iıün satışı yap,lamaz,),beliİİĞ;;;i,;", dışındaÜ tüm ı,atanİaşların e.lerindc kalması

esastır.

4-Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıdaması/yasaklaması süresince geçerli olacaktır,

S-Başu sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli <ılan kamu

görevlilerinin şhir içi toplu ulaşİl"",İ'"ıni"" t"l"diyelerce getekli tedbirlcr alınacaktır,

6-Ekmek dağıtımının dizenli olması amacıyla kaymakam başkanlıfunda iırıncılar odası, yerel

yöneıim. emniyet ve jandarma İ"rn,l[İİ"İ;ın katıtımıyla oluşacalİ konıisyon tarafından, her

mahalle için muhtar goruşıı d.;;;'ilııni" iıi" .ı..iı. dağıtım plaı,ıı .vapılacak, bu

İİffi"llİ.1.1-.l..el<-tiret"n iş v,İl,İinin ,o,urnlu olduklan dağıtım bölgeleri

i,mahalle/cadddsokak olçeğinoe'] iiil;ff utı,ıgcsi içii, pöre, vaDacak araç listeleri

beıirlenecektir.Bu ş.ı.ııa" vup,ıaJuı* p,i"ırilİ'o]i,"arLa.." viru sosl,iı ııestck Birimleri

ekmek dağıtımını geıçekleştirebilecektir,

7-Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23/04/2020 Perşembc ve ]4;04/20]0

Cuma gilnleri gazele a"g,;7*t,ş . _ 
m-arketler.. 

. 
vc bakkatlar aracılığıyla

vaoılacakıır.25lo4/zO2o cumanesi,ve, zsıoiızozo Pazar gilnleri ise gazcte dağıtımı. sadcce

i#;Ş;Jffi;l"e iJi"a. iaçacak kendi dağltım araçtan. tespiı (,dilecck içmc sulu

İug,u. l"vı*i ve Ve-fa sosyat .i.olı. ui.i.ı"ı aracılıgıyla yapılacaktırl gazetc dağııımln|n

evİere servis şklinde 1,apılması esastır,),

8-Yukaııda belirtilen ıedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa nıeydan

verilmemesi ve mağduriyetler. *j"rİ "l*-İrası. 
alınan kararlara u.ynıayan vatandaşlara

Umumi Hıfzıssıhhu r_un*un is;"aJ"si g"r"gin.. idari para ceza_sı verilnıesi başta olmak

ü2€re aykırthğın durumuna gO," t*,nurı- lgİİi maddeleri _gereğincc 
üst lit,ırittcıı işlem

nuo,İ.ul,. koİusu suç teşkil eden davranıştan ilişkiı Türk Ceza Kanunuıruıı l95,maddcsı

Lapsamında gerekli adli işlemlerin başlanlmasına

;'93 *ii; J;r_i Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy biıliği ile karar verilıniştir.

KO sYoN

Mehmet Ali KARATEK
Kaymakam

Evİakın elekt onik irnzall suretine http://e-bel8e.saglik.gov.t adresinden çf692a93{379_4€do_b4M_30baa€97b066 kodu ile erişebiıir§iniz.
Bu belge 5070 sayılt elektronik imza kanuna göre 8üvenıi elellİonik imza ile imzalanmtstlİ-
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