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iı-cr HlFZlss IHHA KoMi SY()N KARA Rl
İlçe Hıfzıssıbia K.-i,y^u19*??1942020
Çarşamba gıinü saat 10.00 da Kavnarca
Kalmakamı Mehmet Ali xaiıırsr.rı -euşft,irı,üii"
*pı"rarak aşağıda isimleri ıe
imzaları bulunan üyelerden

.ırp,lu]i,'ii-i-*'*

t"..ttuı
iş
t(o1onaviriıs salgınrnın gclrüldiıgu
"t *a;-i'iu"..".§uğli

.. .,
önerileri,

ilc alınmıştır.

"rbirliği
r.c Bilim Kurulunun
Sayın Cumhurbaskanımızuİ talimat|arı a"e;ü;rlr"O",
'rı.r,rı,eı
salgının/bulaşın ıoplum
sağlığ ve.kamu düzeni açısındaı oluştuıduğu
,i.ı.i yorT*.,l"syal izolas1,onu teıııin.
sosva,
mesafeyi koruma ve yayılım hıznı kbntrol-altınaa
i;;';,;" birçok tcdbir
kararı alınaiak

uygulamaya geçiri lrn işıir,

.

tedbirlerin, bulaşın yayılım hızrun düşürülmesine
. .tl'nT
olan etkisinin cn üst noktava
taşınabilmesi amacıyla iü idaresi kanunıınun
ı
,Joa"rı"
ii,iirlr*,i;
2?. ve 72. Maddeleri uyarınca aşağıdaki
ek tedUirlerİn Jınmu-r,trygrn görüImiiştilr.
Bu kapsamda;
30,04.2020 ıarihi saat 24:00 ile 03.05.2020
arihi saat 24:00

ıZ

istisnalar hariç olmak üzere ilçemiz
çıkmaları yasaklanmıştır.

.,;rl.,

';fu;'

i;rr.l

i;ffi;;;

arasında aşağıda bclirtilecek
brır"n"r, ,* \?tandaşların sokağa

l:It-sffi oÖmı,ıİıınn Açu< oLAcAK iş vrni,
ŞUNLARDIR:

işınrıır vE

KuRu}rLAR

Sokağa çıkma kısıtlama,/yasak|amanın günlük
hal-aıa etkisini en az rlüzc1,.de tulnıak
amacıyla
a.l
Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa
çıkma kısıtlamasının öncesin«le 30.o4.2020
Peşembe günü market, bakkal ve manavların
çalışma saatleri Og.OÖ-Z;.OO olarul.
belirlenmiştir.

-

a,2-Sokaga çıkına kısıtlaması/yasaklamasının
olduğu 0l/05/2020 Cuma günü markcı,
bakkal
ve manavlar 09.00-14.00 saatieri
arasında raaııyei-gtısie.eaıiecek. valandaşlarımız
(65
yaş ve
üzeri iıe 20 yaş ve aıtında

;d; "ü;; -.;İ; ı;tb;"Ü;;;:;;.;;;;;,.,,
ş*rrı"lö.ıiiu'a'tan,ıaıarım,,

bulunanıar hariç

i,e sınırlı olmak ve araç kullanmam.*

hariç) ikanıeılerinc en
Yakın nıarkelmanav ve ba}ikallara giİip
İ"Lİi-ı'İ.'ı.ıi'rlAl,n,
,uotı..
arasındu
nıarkctIcr ,e
bakka] ı,e maıavlar evlere/adrese ,"*i,
şilİrJ" i"laiış yapauııe"eıı".olr.
ve 03105/20)0 P;-;;;i;"J markeııer. bakkaııar
ve manavıar

İl1",'"',frİ":umaftesi
b,0ll05l2020 C.,ıu 02105./2020

Cumartesi ve. 03/05/2020 Pazar günleri
i. ekn.ıek üıetiminin
yapıldığı fırın ve/ veva unlu mamul.ruhsatlı
b,
yerlerinin
i'y".,;;i;üiş
sadece
ekınek satan
bcyileri, aynca tatlı İretiminin,y"p,lO,eJ;İ,İ
jİr".İ".rl
işyerindc sadecc cknıek. ıınlu
ü,
mamul ve ıatlt satışı yapıabiır.)açılioı"."liiıijıöj)jözO.cuma
gtinii raıandaşların dışarı
çıkamadlğı saatler i|e 02/o5/2020 cimaıı..i ,=
iiiöilojtı
Pazar
günleri
ıatlt satlŞ anıaclı is
yerleri sadece evlere/adrese
sen is şeklinae satış
İ"nu-ji-l..-.lrl"rtJt.
c,Ramazan ayı münasebetiyle,sokağa ç,k-; i;;;;;,ı;.asaklaması
olacağı günlcr olan
0110512020. 0ao5/202o. oybsizozo
ı.]".;.;;";#;;;rrıs
olnıak
şeklinde
üz-erc lokanıa
ve. restoran tarzt iş yerleri,

l'

i

fr'*İJt}::,'tr

ffiiltJ:

tıbbi maske ve dezenlbktan üreıimi,
naklil,esi ve satlşüna ilişkin fbaliyetlcri

özel sağllk kurum ve kuruluşlan. eczaneler.
veteriner klinikıeri ve hayvan

e,zorunlu kamu hizmetlerinin..sür<lüıülmesi
için gerekIi kamu krırum ,e kurııltışları
işletmeler ( huzurevleri. .eııaulliıasyon
ilc
meri;r#
'--'-'--" .*!l Yqğ merkezleri Vclh Sosl al D..stek
Birim|eri AFAD birimleri. pTT vb.İ
f-Her bir 50000 nüftısa Ulr adet o'İmal
üz-ere kal,makamlı

;;iü.

,i'*J,",j.i":,,s#j*iuffidn,rrn_betge.sagıik.govtrad,e.,"o""*rr;|o"Tf.ltfff*!-!1ll\'ffjbolbff{,3b,ıkru,",,,

2

Bu b.lge 5o7o sayl|ı .tektİonik inEa kanuna görc guvenli eIektİonili imza ile imz,lanm|stür,

(0ll05n020 ve 02l05n020 taıihlerinde.
nöbetçi Kepekçi pctIol nöbetçi lastikçi irlbn tjmuılu
ntıUeıcj netroi e!ullulı İuzu İıot İİçl İ,r,ıı.çi Bahattin (iürc
.)
9ll1Y],r^r^9
g,Uoga|Eaz
e|ektnk, petrol sekıöründe stratejik olaıak faali)ct yiirüten
büyiii< tesis ,e

l*g:

işletmeler,
ğ- İçme suyu dolum tesisleri ile Su. gazete ve mutfak tüpü dağıtım
-'-r- --'
şirketleri
h-Hayvan barınak, çifiIik ve bakım ıİerkezleri.

ı-sağık hizmctlerinin kapasitesini arıtırmaya yönelik
acil inşaat. donan:m

rb. laaliı.ctleri
yilrüten işletıne/fi rmalar,
bulunan süt toplama merkezi, kesimhanc tesisleri, yem
lbbrikası
İ-}r:İ+.
J- Iun tçı Ve dlşr taşımacıl*(ikacat/iüalat/transit geçişler dahil) vc
lojistiğini vapan fimralar.
k-Oteller vc konaklama ycrleri

l-Gıdq temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üreıim tesisleı.i_
m-çalışanlan inşaat/maden alanında bulunan
şanııyede konaklayarak vapımı de,aın eden
büyüt inşaatıaı(bu madde kapsamında inşaat ve konakıama uyn,
şantiy" airnı içindeysc izjn
verilir, başka bir yerden çalışaılaıın gilmesine ve
şantiyede Laıanıu.n u.İk. ü.-l,.."
gitmeleıine iz-in verilmez. Çalışma sadccJ inşaat/maden ul*, il.
sınırlıdır.).
n-Şçete, raÜo ve televizyon kuruluşlan ile gazete basım matbaaları gibi
o-daha önceden södeşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirleneıı sthe içerisinde
y-etiştirilmesi
gereken ihracata konu; mal, malzeme. tııiın. afaç-gercç atreten iş y"il".i
,* tcsislcr(istisna
olaıak mevcuı zorunluluklannı ispaılamalan ve aniışortlr. uymaları kaydıyla).
kısıtlaması/yasaklamasının
çıkma
otduğu
0l/05/20io Cr-u gtıntı s.bze-meJı..e
i9oluu,

halleri.
p-Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapan Tanm kedi kooperatifleri.

r-kısıtlama süıesinde yağmura bağmlı tanrnsal İaaliyetler göz önünde bulı.ınclı.ırularak
kaymakam tarafindan belirlenmiş olan ilçemizde bulunan 4 adet zirai ilaç ı,e gübrc bayi
ihtil,acı ancak karşılayacağı için hcpsi açık olacaktır.

3-YASAK DÖNEMİNDE

İsrtsxı iırsAMINDA OLAN VATANDAŞLAR:

a-Bu genelgenin(2) numaıalı başlığında yer alan "açık olacak iş yeri işletını re kurunılaıda'.
yönetici, görevli veya çalışanlar,

b.-kamu diizeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar(özel güı,enlik görcvlileri

dahiD.

E'

c-Acil çağrı merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görcv alanlaı.
!:9.ry. defın iŞtemlerinde görevli olan|ar(din görevlileri. hastanc ve beledi_-ve görevlileri)ilc
birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d--Elekırik. su. doğatgaz. ıelekomünikasyon vb. kesintile uğa,,aması gereken te<larik
sisıemlerinin silıdilrülmesi ve arızalannın giderilmesinde gtiİevli olaı.ı|ar
e-Üriin velveya ma]zemelerin naklinde, lo]istiginde (karg"o dahil) yurt içi ve dışı ıtşınıacılık.
depolama ve ilgiIi faaliyetler kapsamında görevli olanlaı.f-yaşlı bakımevi, huzurevi. rehabiliıasyon merkezleri. çocuk evleri vb. sosl.al korunıivbakıın
merkezleri çalışanları,
8-9liT, ağır menıal retaıdasyon. down sendromu gibi "özel gereksinim.' olanlar ile bunlann
veli/vasi veya refakatçileri
ğ-Demiı çelik, cam, ferrokrom.vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerIerinin
1.-üksck dereceli
madeıy'cevher eritme fınnları.ile. soğuk hava depolari gibi
zorunlu olara}ı çalışıırılınası
gereken böitimlerinde görevli olanlar,
h,Bankalar başta olmak ıizere
luıt çapında yaygın lıizmet ağı olan kurum. kuruluş ve
işletmeJerin bilgi işlem merkezlerinin
çalİş"nlr.İ 1as-g-i sayıOa olmar kaydı1.1a),
ı-Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal urtın-ıerın iretimi. işlenmesi.
paru.lun,,-,u., ,,"
nakliyesinde çalışanlar,
i-Küçükbaş-büyükbaş hayvaılaıı otl&tanlar. arıcılık faaliyetini yürütenler
j-sokak hay.vanlarını beslel,ecek kişiIer ilc
k-evcil haYvanlannın zorunlu ihtiyacıru karşılamak iiz-ere dışaıı
çıkacaklar( ikaınetinin önii ile
sınırlı olmak kaydıyla).
l-kısıtlama süresince eknrek dağıtınrı yapan lar ile lokanta. restoranlar
\,e taıtt satış 1,erleıinin
evlere servis hizmetinıle görevli ol anlar ve 0l/0512020 Cuma günü
09.00_14 00 saat|eri
aıasında ise market, bakkal
a rln
ıfocc.gilşçıüfo
kodu iıe erişebiıi'.iniz,
alaıtiarnzot
şeffşAirdffi
m_bft{İ{ıü|g6ptY[
a
bağışları
dahil1
Bu b€l8e 507fssyl lı

ı-Yur| paısiyon, şntiye vb. toplu

yer|erde kalanlann gereksinim dul,acağı tcııel ihtil,açların
kaışılanmasında görevli olanlaı
ve güvenliği nedeniy|e iş yerlerinden ayrılmalan riskli olan çalışanlar iş yeri
9-!ş. İglr_ğ,
1
hekimi vb.) .
ö-Veteriner hekimler,
P-Taimsal üetimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim. sulama-ilaçlaına gibi laa|il,eticr
kaPsamında Hububat ekim alanlarında ve Fındık bahçeleıinde zorunlu ilaçla-nıa gc.ektiren

durumlarda (Hububat Pas Hastal*lar

ile Mücadete. Fındık ! iasıalık

.ırc Zaraİlıları ile

Mücade|e vb.) ilreticilerin gerekli alet ve ekipmariarının (pülverizatör, sırt pıınıpası. holder
rü) yanında bulunması şartı ile, mısır ve ayçiçeği gibi seionda ekilrnesi gercken üriinlerin
ekime ve yem biıkileri ürünlerinin biçiıni için kullanılan alet ve ckipmanlariltraktör, biçer, oı
bağlama makinesi vb.) ile aıazisine gidecek otan üreticileı tarinısal tıretinıin aksamaıııaİı için

ıarım Müdürlüğüniin bclirledigi devlet memuru ziraatçiler(Nurscl scınerciogıu.
Müterem Aydın. Cabir Yaman, Canel Demirci. Tuğba Çelü. Evrim l-osun. Fatih Sağl-am
Kadir Demiı, Fuat Çelen, Erman Aşık) izinli ve görevli olacaktır. ihracata ürctim
i,-apan
ilçe_

Köksal Tanm makineleri ve çalışarıları,

r-servis hizmeti vermek ilzere dışaııda olduklaruu belgclemek şartı

ile ıekıik

çalışanlan,
s-iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günleıde silrekli olarak iş ycrlerini bekicyenlcr.

servis

ş-Belediyelerin ıoplu taşım4 temiz|ik, katı atık, su ve lıanalizasyoıı. i|açlanıa. ittaiye vc

mezarlık hizmetlerini yürütmek iizere Cuma gitnü ve hafta sonu çalışacak personcl.
t-Sokağa çıkma kısıl,Iaması/yasaklamasının olduğu 0l/0512020 Cuma günil 06.00-09.00
saatleri arasında bakkallar ve marketler i|e 03/05/2020 Pazaı günü saaı 18.00 dan sonra

geçerli olmak ilzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla marketier vc sebzc nıelre
ha]lerini mal ma]zeme ve ürünlerin nakli, depotanması, n,ıal kabulü vc satışa lıtzırlanması
aşamasında görevli olanlar( bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal. malzeııc le ıiriin satlşı

yapılamaz.),

u-Madencilik inşaat ve diğer büyük yatırım pğelerinde kullanılmakta oian patlay,ıcılıırın
imalat ve lojistiğinde çalışaılar
Belirtilen istisnalar dışında tüm vatandaşlanmızın evlcrinde kalnıasr esastır.
4-Seyüat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasakIaması süresince gcçerli olacakıır.
S-Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu diizeninin tesisi amacıyla görevii olan kunu
görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlannı teminen bclediycleıce gerekli tedbirler alınacaktır.
6-Ekmek dağıtımının di?enli olması amacıyla kaymakam başkanlığında firıncılar odası,
1.ercl
yönetim, emniyeı ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak konıisyon taıaijn<lan. hcr
mahalle için mütar gör(§ü de alınarak iveditikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. bu
planda ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu olduklan dagıtınİ btllgcleri
(mahalle/cadde/sokak ölçeğinde ) ile her dağıtım bölgesi için göreı,
}istcleıi
.v-apacak araç-Birimleri
belirlenecektir. Bu şekilde 1apılacal planlama dışında sadece vcfa sosyal Destck
ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
7-Sokağa çıkma kısıılaması/yasaklanıasının otduğu 01i'05;2020 Cunıa günü gazete
dağııımı/satışı marketler ve bakkaiIaı aıacılığıyla yapılacattır.O2iO5l2020 İuııaı.ıeİi vc
0310512020 Pazaı günleri ise gazcte dağıtımı, sadeci gazete
şirkctleıinin ring halinde
kendi dağıtım araçlaıı, tespit edilecek içme suyır clağııım bavilcri ve VJlb sosyal
i"l,şTl\
destek birimleıi aracı[ığıyla yapılacakııı(gazeıe dağıtımının
,".r,l, şckliııılc. yapılması
esi§tıf.).

"rİ.."

8-yukanda belirıilen tedbirlere ilişkin ul,gu|amada herhangi biı aksaklığa nıel.dan
verilmemesi ve mağduriyetleıe nedcn olunmaması. alınan karailara uvmavan iaır,aoşıo.a
umumi tlıfzıssıhha kanununun 282.maddesi geıeğince idari paıa cezası r.erilnıesi başta
olmak üzere aykrnlığıı durumuna göre kanunun ilgiii maddeleri gereğince üsı limiııen işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk ceza kanuı.ıunun
l95.ıııajdesi

kapsamında gerekli adli işleırılerin başlatılmasına,
l593 salılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birt iğ ile karar verilıııiştir

KoMi§YoN BAs KANı

Evrakın etektronik imzalı suıetine ııttpyıe-teığ}lç§lp§&4
Bu belge 5070 sayllt elektronik imza kanuna göre g0ven«dğfEİ{aİtDa ile imzalanrnstır
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