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KoMiSyoN KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 19/1|/2020 perşembe giinü Kaynarca Kaymakamı
Mehmet Ali KARATEKELİ Başkanlığında toplanmıştır.
Koronavirüs (Covidl9) salgınınrn toplum sağlığı ve kamu diizeni açısmdan
oluştuıduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastahğın
yayılım hızınr kontrol alhnda tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kıırulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanrmızın talimatlan doğrultusunda birçok tedbir
karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

2020

yılı

içerisinde ttim t}iinya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınrnrn

yayılımında/bulaşında son dönemlerc: tiim ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle
Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgmla
mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararlan alınarak uygulamaya geçildiği
izlenmektedir.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğuınuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olaıı temizli[ mıske ve mesafe kurallannın yıııu sıra salgının seyri ve olası
riskler göz öntinde bulundurularak hayain her alanrna yönelik uyulması gereken kurallar ve
önlemler belirlenmektedir.
Bu çerçevede |7.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlaı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının
18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı yazıları ile Umumi Hıfzssıhha Kanununun 27 ve 72 nci
maddeleri uyannca aşağdaki kararla,,ılınmıştır.

İlçemiz genelin de 20,||.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak
şekilde;
1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaiör ve giizel|ik merkezleri sadece 10:00
ila 20:00 saatleri arasında arasmda vatandaşlanmrza hizrnet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokant4 pastane, kafe, kafeterya gİbİ yeme-içme yerlerİ 10:00 ila 20:00
saatleri arasında sadece paket servis veya gel-ıl hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalannca saat 20:00 den sorıra sadece
telefonla ya da online sipariş iizerine paket servis himıeti verilebilecektir.
3. Sinema salonlannın 3: |2.2020 tarihine kadar; kahvehane, çay bahçesi,
kıraathane, kır bahçesi, intemet kafb/salonu, elektronik o1ıın salonlan, bilardo salonlan,
lokaller ve çay büçeleri ile hah süalann faaliyetleri ise yeni bir karar alınrncaya kadar
durdurulmuştur.( Çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerleri masa, sandalye/taburelerini
kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilecektir.) Daha önce
faaliyetleri durdurulan naıgile salonlan ile ilgili uygulama aynen devam edecektir.
4. İlimiz genelinde; 65 yaş ve iizeri vatandaşlarımz giln içerisinde 10:00 ila 13:00
saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.200l tarihi ve sonrasında doğanlar) ise giin
içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini
gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise
belirtilen yaş gruplanndaki vatandaşlanmızın sokağa çıkmalan kısıtlanacaktır.

5. Yeni bir karar alınrncıya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında
sokağı çıkmı losıtlaması uygulanacaktır.
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu lusıtlamadan muaftrr.
Bu doğ:rultuda ilk uygulama olarak 2l Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22
Kasım Pazar giinü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım
Pazartesi 05ı00 saatine kadar sokağa çıkma krsrtlaması uygulanacaktrr.
Bundan sonraki hafta sonlannda da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar lukanda
belirtildiği şekilde devam edecektL.
Sokağa çıkma krsıtlamasının gtinlfü hayata etkisini en az diizeyde tutmak amacıyla;
5.1

AÇIK OLACAK işYErli, işLETME VE KIJRUMLAR

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yiirüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlan, eczaneler, veteriner klinikleri ve halwan
hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin stirdiirülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşlan
ile işletmeler (Havalimanlan, limanlar, sınrr kapılan, giimrükler, karayollan, huzurevleri,
yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağn Merkezleri, AFAD Birimleri afetle
ilgili çalışma yilrüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Gtlç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrilç petrol sektöriinde stratejik olarak faaliyet yiirüten büyük tesis ve
işletrneler (rafineri ve petrokimya te.sisleri ile termik ve doğalgaz çewim santıalleri gibi),
d) Yurt içi ve dışı taşımacılık rihracat/ithalat/transit geçişler d6hil) ve lojistiğini yapan
firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yllrtlten işlenne/firmalar,
g) Halwan bannaklan, hayvarı çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlan, gazete basım matbaaları ve gazete
dağıtıcılan,
ı) Kaymakaml*lar tarafindan yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il
sınırlan içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol iizerinde her 50 km için bir adet
olmak iizere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tarnircisi (Bu madde

fl

kapsamında açık olacak akaryakıl istasyonları
belirlenecekiir),
i) Sebze/melve toptancı halleri,
5.2

ile lastik tamircileri kura

yöntemi ile

iSTİsNA KAPSAMINDA OLAN KişİLER

a) Yukanda belirtilen

"Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, göıevli

veya çalışanlar,

b) Kamu dtDeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Ozel güvenlik

görevlileri dAhil),
c) Acil Çağı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet
kapsamnda faaliyet ytlrütenler, görcv alanlar,
ç; ÖSVll tarafından ilan edii,:n ve diğer merkezi sınavlara kat acağınr belgeleyenler
(bu kişilerin yanlannda bulunaıı eş, kardeş, arıne veya babadan bir refakatçi) ile srnav
görevlileri,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye

görevlileri vb.) ile birinci derece yakrnlannn cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomiinikasyon vb. kesintiye uğTamamasr gereken iletim
ve altyapı sistemlerinin siiırdiirülmesi ve anzalannın giderilmesinde görevli olanlar,
fl Üriıııı velveya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo düil), yurt içi ve
görevli olanlar,
}.urt dtşı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında
c) yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çahynları,
ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,
h) Küçilkbaş büyilkbaş hayvanlan otlatanlar, ancılık faaliyetini yiirütenler,
ıj servis hizmeİi vermek iizere dışanda olduklannı belgelemek şartı ile teknik servis
çahşanları,
i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/giinlerde stirekli olarak işyerlerini bekleyenler,
itfaiye
;j ıieıeaıyeıerın ioplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama,
personel,
ve mezarlık hizmetlerini yiirütrnek iizere hafta sonu çalışacak
k) Zorunlu sağhl randevusu olanlar (Iftzılay SEAH,a yapılacak kan ve plazma
bağışlan dahil),
ı) yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanlann gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçlann karşılanmasında görevli olanlar,
m) iş *!ı,g, ,. gtıvenıigi neı.ı niyle iş yerlerinden aynlmalan riskli olan çalışanlar (iş
yeri hekimi vb.),
n) Veteriner hekimler,
olanlar ile
o1 otır., ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi"
bunlann veli/vasi veya refakatçileri,
ö) 30.04.2020 tarilı ve 7+86 sayıh içişleri Rakanhğr genelgesi kapsamında oluşturulan
Hayvan besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarınr besleyecek olanlar,
p) Bitkisel ve hayvansal tirıinlerin iiretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı,

-'

pazaılanması ve nakliyesinde çahşanlar,
r) İkametinin dnü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvarılarırun zorunlu ihtiyacmı
karşılamak iizere dışan çıkanlar,

s)Sokağa.çıkmakısıtlamasıuygulanansaatleriçerisindeevlerepaketservis

hizmetinde görevli olanlar,

ş)M-ıükemekarançerçevesindeçocuklanileşhsimİinasebettesisedecekler
(mükeme kaıarını ibraz etmeleri şartı ile),
0 Seyircisiz oynanabileiek spor müsabakalanndaki sporcu, yönetici ve diğer
görevliler,
u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlannda (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar
ile bu topiu u|aşım araçianyla ieyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek

"

belgeleyenler,
"tı)

ve görevlilen.
ş.t i, içi toplu ulaşm araçlannın (otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü

tarafından şehir içi toplu ulaşm araçlanndaki yoğunluğu
aza|tacak, seferleİdeki seyrekleşme;j sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artınlması
olmak iizere her tiirlü tedbirin alınmaSı sağlanacaktır.

6. yerel yönetimler

7. o2.og.2020 tarih ve l421O sayılı lçişleri Bakanlığı Genelgesi i|e 82/2020 taıihli il
umumi hıfzssıhha kıırulu karanmızda, düğiinler ve nikü merasimleri ile ilgili getirilen
esaslar çerçevesinde;

-Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari
dizeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika siire şartıyla gerçekleştirilmesi,
_Düğtınlerin oturma diızeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikü merasimi
şeklinde en fazla bir saat siire içerisiıide gerçekleştirilrnesi,
_Aynca 30.0,7 .2020 tarih ve i2682 sayılı içişleri Bakanlığının Genelgesi ile 7 512020
tarihli il umumi tııfzıssıhha kurul karanmız çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin
hiüiimlerin eksiksiz uygulanması,
Sürdiiırüleceklir.

8. Hafta sonlan

sokağa çıkma klsıtlamasının uygulandığı süeler içerisinde

vatandaşlanmızın özel araçlanyla şehir içi ya da şehirlerarası seyüate çıkmamaları esastır.
Ancak;
_Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu
ile sevk olan ve/veya düa önceden ahnmış doktor randevusu/kontrolü olan,
_kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakrnrnın ya da kardeşinin cenazesine
katılmak için veya İenaze nakil işlenine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
_Bulundugu şehre son 5 giin içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp
yerleriie dö-nmek isteyen (5 giin içinde geldiğini yolculuk bileti,
ikamet ettikleri
geldiği araç plakası, siyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
-as6lil< hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
-Özel veya kamudan gtirılü sözleşmeye davet yazısı olan,

i..i.şi.

-Ceza infaz kurumlanndan salıverilen,
ait
Vatandaşlanmız, yukarıda belirtilen durumlann varhğı halinde İçişleri Bakanlığına
başvuru
doğrudan
E_BAşVURU ve ALo i99 sistemleri iizerinden ya da Kaymakamlıklara
izin Kıırullarından izin almak kaydıyla özel araçlanyla seyahat

;"ırr; i"vuıut
edebileceklerdir.
-_ iıç..ıra. Cumartesi
AİuCI;pu-, g"cesi

nob-etçile."
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Petrol_Ancı Lastik Adem
Kuzu İetrol, Lastikçi Bülent YENİLMEZ

gecesi nöbetçileri Akın

_

yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhaııgi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunm'amas,ni, uırn_ kararlaıa uymayan vatandaşlara umumi
282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak
Hıfzıssİhha
yapllmasına,
tizere ayıınlığın durumrına göre kanıınun ilgili maddeleri gereğince işlem
konusu suç Ğşkil eden daianışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun l95 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasın4
l593 iayılı Umumi Hıfzıssıhhi Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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