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iı,cE HIFZISSIHHA KOMİSYON KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 1lll1l2020 çaşamba gi.inü Kaynarca Kaymakamı Mehmet
Ali KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.
Koranavirüs salgırunrn toplum sağlığı ve kamu diizeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosyal izolasyonu temin, fıziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında
tutna amacıyla Sağhk Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanrmızrn talimatlan doğrultusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.

2020 1ıi'ıı içerisinde tiim Diinya'yı etkisi altma alan Koronavirüs (Covid l9) salgmrnın
yayılımında/bulaşında son dönemlerde tiim ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Ozellikle
Avnıpa kıtasında bulunan ülkelerde salgının sel,rinde çok ciddi ytiü<seliş olduğu ve salgınla
mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği
izlenmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlilı maske v e mesafe kural|annrn yanı sıra salgının seyri ve olası
riskler göz öniinde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve

önlemler belirlenmekıedir.
Içişleri Bakanlığı' nın ilgili genelgesi ve İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile düa

önce mesken]er hariç olmak iizere tiim alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park,

bahçe, piknik alaru, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna

olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti.
Ancak özellikle vatandaşlanmızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde,

sokak, park ve büçeler gibi yerlerde sigaıa içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin
maskelerini çıkardıklan, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir.

solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgrnının yayılımının önlenmesi

için maske kullanımmda siirekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır.

Bu nedenle; İçişleri Bakanlığı' nın l 1 .l 1 .2020 tarih 18579 sayılı yazıları, Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

l. Maskenin doğru ve siirekli şekilde kullanımınr temin amacıyla |2.||.2020
tarihinden itibaren vatandaşlarımrzın yoğun olarak bulunduğı/bulanabileceği;
Dr. Hasan Akgiin Bulvaıı
Seyfettin Selim Caddesi
kandıra caddesi
Hiisnü Aydın Caddesi
Aziz Duraıı Caddesi
Şehit Gilrkan Tiirk Caddesi

Şehit Yılmaz Vural
sanöz sokak
Şüin Gilrkan Tilrk Caddesi l.sokak
Tiiıın toplu taşıma araç duraklannda ve yukanda ismi geçen caddelerdeki her ti.irlü

işletmenin öniinde sigara içme yasağının uygulanmasına,



2. Gelinen aşamada ilimizdeki vaka sayılan, 65 yaş ve iizeri hastalann oranı göz öniine
a|ırıuak |2.11.2020 tarihinden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlanmzın gün içerisinde
saat l0:00-16:00 arasında sokağa ç*abilmelerine,

-Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin siirekliliğinin
sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanlan, eczacı|ar,
seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlan görevlileri vb. olmak
iizere kamu görevlileri,

_İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan
durumlannı aktif sigortalılıklannr gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki
belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanları,

- Tanm ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar (arazi, mandıra, ahır, sürü sahibi,
ancılık vb. ve bu yerlerde çalışan tanm işçileri, hayvan çobanlan), ayrıca bu faaliyetlerden
elde ettikleri iirtinleri çarşı veya pazar yerlerinde satanlar;

İstisna olmak iizere, 65 yaş ve iizeri vıtandaştarımızın saat 10:00-16:00 saatleri
dışında sokağa çıkmalarınrn krsıtlanmasına;

Yukanda belililen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan

verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasın4 alınan kararlara uymayan vatandaşlara

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta

olmak iDere aykınhğm durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılmasına" konusu suç teşkil eden davranrşlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun 195 inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssüha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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