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iı,cr rrrrzı SSIHHA Ko MİSYON KARARI
İlçe Hıfzlssıhha Komisyonu 0|112/2020 salı günü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali

KARATEKELİ Başkanlığında toplanmıştır.

koronavirus (coviD lg)salglnının toplum sağlığı ve kamu diizeni açlsından oluşturduğu
riski yönetrne, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızııı
kontrol altında tutrna amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin
temel prensipleri olan temizlik, masi(e ve mesafe kurallannrn yİıİu slra hayatın her alanına
yonelii uluiması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanhğı ve Koronavirüs_ Bilim
kurulunun önerileri, sayın cumhurbaşkanımızın talimatlan doğrultusunda belirlenerek
uygulamaya geçirilmektedir..
.

ve
Gelinen aşamada son dönemde koronavirüs salgınının yayılımında tiim Diinya,da
o*İİiı.ı" Aıırupa da hızh bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılannda

yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur.

toplanan
Bu çerçevede 30.1 1 .2020 tarihinde Sayn Cumhurbaşkanımızrn başkanlığında
Bakanlığının
içişleri
cu-ın"tuşt-ır$ Kabinesinde alınan İararlar doğrultusunda;
27 ve,l2 nci
30.||.2020 tarih ve 20076 sayılı yi;ıları ile Umumi Hifzıssıhha Kanununun
maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar almmıştır,

ilimiz genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21,00,de
gtlnlerinin tamar,ıunı kapsayacak ve Pazartesi gtinleri saat

1 . Yeni bir karar alınıncaya kadar

başlayacak, Cumartesi uİ P-^
OS.OUte tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır,
İlk uygulama olarak, 04.12.2020 Cuma giınü saat 21.00,de başlayıp 0,7 .|2.2020 Pazartesi
gtlrrtı']-, 05.00 te bitecek şekilde tiim vatandaşlanmz için sokağa çrkma kısıtlaması
aynı şekilde devam edecektir.
ietirilecet olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama

I. a) Sokağa çıkma kısıtlaması siiresince iiretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin
amacıyla aşağıda
aksamamas-l, .ugırk, t*r* ve oıman faaliyetlerinin siirektiliğini sağlamak
Ek olarak belirtilen yerler ve kişiler ;,ısıtlamadan muaf fufulacaktır,
kasap ve
1. b) Kısıtlamanrn old,rg., Cumartesi ve Pazar giinleri market, bakkal, manav,

(65 yaş
kuruyemişçiler l0.00_17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımlz
,e tıreri ii" zo yuş altında bulunanlar. hariç) zorunlu ihtiyaçlarınrn karşılanması ile sınrrlı
yakrn
olmak ve *uç kuıiun umak şartıyla (engelli vatandaşlanmız hariç) ikametlerinc en
market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında
.uıtet, uaı*a, manav, kasai, kuruyemişçiler ve online sipariş fırmaları evlere/adrese servis
şeklinde de sahş yapabileceklerdir._
.c). Cumartes i ve pazar giinleri ekmek iiretiminin yapıldığı finn ve/veya un_lu mamul
(Bu iş
.,rt rutı, iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık oıacakt[
yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapllabilir.). vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri
ile 20 yaş altında bulunanlaı hariç) :kmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile
.rnr.ı, oı-uk ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlanmız hariç) ikametlerine
yüriime mesafesinde olan finna gidip gelebileceklerdir,

i

Frnn ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtlm araçlanyla sadece mar]<et ve
tuı,tuııuru ekmek servisi yapıiabiıecek, ekmek dağtım araçlarıyla sokak aralannda
kesinlikle satış yapılmayacaklır.
ve
1 .d) Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasmln olduğu cumartesi
parar gtınıeri 10,00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak
tizere açık olabilecektir.

_

yer alan
2 . Yeni bir kaıar alıruncaya kadar İlimiz genelinde ve ilçemizde hafta içerisinde
perşiınbe
ve Cuma) 21.00_05.00 saatleri arasında
gtiurıerde (pazartesi, Salı, çarşambe,
sokağa çıkma kısrtlaması uygulanacİktır.
_ iıt"uieuı".u oıaraı< oı.ii.zo2g Salı giinü saa! 2_1.00 de başlayıp 02.|2.,2020.çaışarr$a

-Şf

os.oo,a. bitecek şekilde tiıın yagnaasıar.ımız için sokağa çıkma. kısıtlaması
gJnl*.t olup bundan ,on uÜ huftutaıda da Pazartesi, Salı, Çarşamb4 Perşembe ve Cuma
yukanda belirtildiği şekilde devam edecektir,
ğürleri
ve lojistik zincirlerinin
"yg"la;a
i. s"t-"e"
ç*ha kısıtlamas, .tıi".irr"" iİretim, imalat, tedarik sağlamak amacıyla Ek
"ı.
sağlık, tanm ,"'-...u" faaliyetlerinin siirekliliğini
aksamaması,
beliıtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır,
,;j. i;i"r" ç,kma ı.ısrıamasındaki getirilen siirelere uymak için istisna getirilenler
dşındaki tiirn işyerleri hafta içi saat 20,00 de kapanacakiır,
giirr]ü

(hafta içi ve hafta sonunda
3. Sokağa çıkma kısıtlaması geti:ilen siiıe v:. giiıılerde
seyahatlere izin verilecektir,

,vgJ.""i"tl'rşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirierarası
3.a). Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile
_Tedavi olduğu hastaneden ,"t**"ıri,
*Ğva daha önceden alınmış doktor randeıusu/kontrolü olan,
,.rt
ya da kardeşinin cenazesine katılmak
-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının
nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

"li;;;.;; ";;;
.Bulunduğuşefueson5giiniçerisindegelmişolmaklaberaberkalacakyeriolmayıpikamet
**ı"Jvi.ı"şi.

y"rl".ini don^ek isteyJn

pİJ*r, Lyul,utlnİ

(5 giin içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç

gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

_ösyM tarafından ilan edilen ve diğc, merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
isteyen,

-Askerlik himıetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dörırnek
-Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
-Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
toplu ulaşım araÇlarıyla.veya
Vatandaşlanmız, yukarıda belirtilen durumlann varlığı halinde
iizerinden ya da valilik ve
i;şı";Gr;d;,a at B_SAşfURU ve ALo ı99listemleri
kaydıyla
aog_a_ bir.,,_ yoluyla Seyahat izin Kurullanndan izin almak

ii"y.J;i;kd"

özel araçlanyla seyüat edebileceklerdir,

,

3.b).Yukandabelirtilenmazeretleritaşlmayankişilerinşehirlerarasıseyahatleriiseancak
mümkiin olacaktır.
iopi, oıuşr. _uçlan (uçak, otobüs, nen, geıııi vb.) kullanılmak suretiyle
görevlileri ile şehirlerarası seyahat
işi ile ilgili illiyetini belgeleyen to},lu ulaşım a.açlanTl
edeceğinibilet,rezervasyon,ı.oau.,l.ileibrazedenkişilersokağaçıkmakısıtlamasından

muafolacaktır,'

4.

,-

getirilen siire ve gtinlerde 65 yaş ve iizeri vatandaşlanmızın
Sokağa çıkma kısıtlaması'i-hİiyaçlan
yapılarak Vefa
Gkmek, İemel gıda vb,) planlama
İl,r,yİç İuyduğu temel
,
Sosyaİ Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacaktır,

ıkma kısıtlaması

Yerl

iler

L

sokağa çıkma kısltlamalannın uygularıacağ giinlerde istisna kapsamında olduğunu

belgelemek suretiyle;
1. TBMM üyeleri ve çalışanlan,

2.kamu diizeni ve giivenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri
dahiD,

ile
3.Zorunlu kamu hizmetlerinin siirdiirülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşlan
yaşh
işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınr kapılan, giımrtıkler, karayolları, huzurevleri,
bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki
din görevlileri,
Merkezleri,
4.Acil Çağn Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İVİlçe Salgın Denetim
gönüllü
ctiç i<ıareİi, Kızılay, AFAD ve aflt kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve
olarak görev verilenler,

klinikleri ve hayvan
S.I(amu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlaı, eczaneler, veteriner
hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
6.Zorunlusağlıkrandewsuolanlaı!.(Kızılay'aveHastanelereyapılacakkanveplazma
bağışlan dahil),

ve satışrna ilişkin faaliyet
7.ılaç, tlbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan İiretimi, nakliyesi
yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,
yerlerde çahşanlar,
8.Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu
ve hayvansal iiıiinlerin iiretimi, sulanması, işlenmesi, ilaÇlanması, hasadı,

9.Bitkisel

pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

lo.Yurtiçivedışıtaşlmacılık(ihracat/ithala,transitgeçişlerdAhil)velojistiğiniyapan
firmalar ve bunların çalışanlan,

iÇi ve Yurt
ll.Üriirı ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), Yurt
görevli olanlar,
dışı taşmacılık, depolama ve ilgili fa,r,iyetter kapsamında
l2.Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

merkezleri ile bu yerlerin
l3.Hayvan barınaklan, hayvan çiftlikleri ve harvg ^!akım
Bakanlığ Genelgesi
go."riiı"rı ve gönüllü çalışanlan, io.oq.zozo tarih ve 7486 sayh içişleri
besleyecek olanlar,
iıe oıuştu-ıarriayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlannı
ihtiyacınr karşılamak
l4.kametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil halıanlannrn zorunlu
iizere dışan çıkanlar,

bu yerlerde
ll.Gazele, dergi, radyo ve televizyon kuruluşlan, gazete basrm matbaalan,
çalışanlar ile gazete dağıtıcılan,
16.Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralaıda çalışanlar,
l7.Sebze/melve ve su i.aiinleri toptanİı halleri ile buralarda çalışanlar,

iiretilen ekmeğin
l8.Ekmek iaetiminin yapıldlğı fınn ve/veya unlu mamul rüsatlı işyerleri,
dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

|9.Cenazedefınişlemlerindegörevliolanlar(dingörevlileri,hastanevebetediyegörevlileri
vb.) ile birinci derece yakınlannrn cenazelerine katılacak olanlar,
gösteren büyiik tesis ve
Zl.Doğalgaz, elektrik, petrol sektöriıüde stratejik olaıak faaliyet
gibi) ile
iş]"*Jı.i <r"n""ri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri
bu yerlerde çalışanlar,

.Elektrik, su, doğalgaz, telekomtinikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve
alğapı sistemlerinin stirdürülmesi ve anzalannm giderilmesinde görevli olanlar ile servis
hizmeti vermek iizere görevde oldukl4nnı belgelemek şart ile teknik servis çalışanlan,
2

l

22.Kargo,su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanlan,
23.Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, ,u ,g l€ııalizasyon, karla mücadele,
ilaçlama itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yiaiitrnek tDere çalışacak personeli,
24.Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (otobüs, dolmuş, taksi vb.) siirücü ve görevlileri,
temel
25.Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanlann gereksinim duyacağı

ihtiyaçlann karşılanmasında görevli olanlar,
iş yerlerinde
26.ış sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla
vb,),
bulunması gereldi olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi
olanlar ile
27. otizm, ağır mental retardasyon, doıryn sendromu gibi "Özel Gereksinimi"
bunlann veli/vasi veya refakatçileri;ı
tu.* çerç"vesinde çocuklan ile şahsi miinasebet tesis edecekler
zs.üuhk
(mükeme karannr ibraz etmeleri şartı ile),
yönetici ve diğer
)qs.yt .i.i; ;;anabilecek|rofesyonel'ipor müsabakalanndaki sporcu,

..

görevliler,

yapımı devam eden büyiik

l6.Çulrşrnl* inşaat alarunda bulunan şantiyede konaklayarak
*i*ı.i ile bura,larda çalışanlar pu madde kapsamında inşaat ve konaklama ayru şantiye
alamicindeiseizinverilir,uaştablryerdençalışanlanngelmesineveşanİiyedekalanlann
t"l* Üİ, ,"* *l'r*l".in" izin verilmeİ, Çahşma sadece inşaat alam ile sınırlıdır,), kuruluş ve
hizmet
3l.Bankalar başta olmak iizere yurt çapında yaygın

ağ

olan kurum,

kaydıyla),
işlem merkezleri ile çahşanlan (asgari sayıda olmak
katılacağını belgeleYenler (bu
32.ÖSyM tarafından ilan edilen ve""Jiğer merkezi sınavlara
görevlileri,
aeş, iıne veya babadan bir refakatçi) ile slnav
kişilerin yanlannda urı..n_

İl"*.l"rt" Uji

"i,

t

33.ilçeUmumiHıfzıssıhhaKurullanncaizinverilen,şehirlerarasıkarayollarıkenannda

yerleri ve buralarda çalışanlar,
bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme_içme
mali müşavir, yeminli mali
34.Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest müasebeci,
müşavirler ve bu meslek mensuplanyla birlikte çalışanlar,

belgelemek şartı
35.Servis hizmeti vermek üzere dışanda oldülarını
çalışanları

ile teknik

servis

meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
kanununun ilgili maddeleri
olunmaması, allnan kararlara ,v_ufunıuru Ümumi Hıfzıssıhha
iliŞkin Tiirk Ceza
,.İ"pı"* idari işıem tesis ediımesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara
il;;;;195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına

Uygulamada herhangi

bir aksaklşa

1593 sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy

birliği ile karar verilmiştir
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