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İlçe ,Hıfzıssıhha Komisyonu |910612020 c,ına gilnü Söğütlü Kaymakamı Kaynarca
Kaymakam V. Esengü KORKMAZ ÇİÇEKLİ Başkanlığnda toplanarak aşağıda isimleri ve
iınzalan bulunan üyelerden teşekkül etrniş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, SağIık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın topIum
sağlığı ve kamu dtizeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi
koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir. Bu çerçevede, önümiizdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş sınavı ve
Yükseköğretim Kurumlar Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi

amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda;
l- Liselere Geçiş Sınavı (LGs); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.3O'da
başIayıp l0.45'de tamamlanacak, ikinci oturumu I1.30'da başIayıp 12.50'de tamamlanacak olan
Liselere Geçiş sınavı (LGs) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini
azaltmak, sınavın sorunsıız bir şekilde yapıImasını temin etrnek ama",yla;
-aşağıda
20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile l5.00 saatleri arasında
belirtilen istisna1ar
hariÇ olmak üzere 8l ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşIarİrıİızın sokağa
çıkmaları
kısıtlanacaktır.
2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2O2O Cumartesi günü
saat l0.15'te baŞlaYıP l3.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 pazar
günü saat
l0.15'te başIayıp l3.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pizar günii
l5.45'te başlayıp |7.45'de tamamlanacak olan Yüiseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
on""ri ,"
sonrasında oluşabilecek yoğun|uğu ve bulaşma riskini azaItmak, sınavın .o.unru
bir şekilde
yapılmasını temin eİnek amacıyla;
Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Hazian 2020 Pazar guıü
?7!yj^y_29?o
09,30 ile l8.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak
üzere 8| ilimiz sınırları
içinde buIunan vatandaşlarımızın sokağa
kısıtlanacaktır.
çıkmaları
3- Gerek LGS gerekse YKS sınav|arına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının
top|u
taŞıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel
araçlarla g"lın.".İ ı,uıiİo" ı."
ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayaca"ktı..
i.uJ:q.ü"i.!
4- LGs ve yks sınavlarına girecek adayların T.c. kimlik kartı başvuruürının
alınması
amacıyla tüm illilçe nüfus müdürlükleri;
- LG^s^111v1 öncesine denk gelen l8 Haziran 2020 Perşembe ve
19 Haziran2020 Cuma günleri
saat 20.00'a kadar,
- LG_S sınavının yapılacağı 2o Haz'nan 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00
saat|eri arasında,
- YK^l s^ilılv| öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Peişembe ve
26 Haziranzozo cumİ gunıe.i
saat 20.00'a kadar,
- YKS sınavınln yapılacağı 27 Hazi.ran2020 Cumartesi günü 07.00-13.00
saat|eri arasında,
_ YKS sınavının yapıIacağı
28 Haziran 2O2O Pazar gilnll17.00_ 16-00 saatleri arasında.
açık bulundurulacaktır.
5- LGS._ve.YKS sınavlannın yapı|acağı günlerde başta sınava girecek
adaylar ve yakın|arı ite
sınav görev|ilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belidiye/halk ötobüstı,
-iniutı., aİffi]tut.;
vb,) herhangi bir aksama olmaması için Belediyelİrce gerekli tedbirler
ul,nu"uk ," İı,İİy".]" eö*
sefer sayıları artırılacaktır.

\

6-Şehirlerarasıtopluulaşımaraçlarından(uçak,91out]ıtren,vapur,feribotvs.)biletlemeyapmış

olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaklardır,
önceden belirlenmiy'gün alınmış
7_ Sokağa çıkma kısıtlamas, ,vguıunu"uı. giinler/saatlerde.daha
oı- nitiı, io."ıeri aileler, şahitTer ile kısıtii sayıda misafirin katılımıyla icra edilecektir,
_

s_AÇIK oLAcAK iŞynni, İşr,nrnır VE KURUMLAR
yapıldığı flrın
,l soı.ug, çıkma kısitlamas, Jygrıunu""t gün ve.saatlerde; ekmek üretiminin
yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market,
,i""v" iiı, -".ul ruhsatlı iş y-erleri ile bu iş'tatlı
üretiminin yapıldığ/satıldığı iş. yerleri
u"ı.tJı, .".ruu, ı<asap, tuirye.işçi ile
ve araç kuIlanmamak şartıyla
t ut"nauşıu".,, ,o-nıu iı,tiyuçıu.,n,n'ku.ş,ı"nm""l ile sınırlı olmak
ruhsatlı iş yerleri, market,
mamul
t."g.iııl"""a"şlarımız harii) ikamet|erine en yakın fırın, unlu
baljol, manav, k"sap, kuruyemişçi ile tatlıcıtara gidip gelebilecektir,)
ilişkin faaliyetleri
ui iıuç, t,tui
-urı." r" dezenfektan-üreiimi, nakliyesi ve satışlna

"iı,-,iitti

yürüten iş yerleri,

l

r".r

klinikleri ve hayvan hastaneleri,
kurum ve kuruluşları ile işletmeler
çi Zorrnıu kamu hğmet1erinin sürdürüImesi için gerekli kamu
(Iavalimanları, limanlar, sınır kapılan, gtımiiıı<Ğr, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,
rehabilitasyon merkezleri, nikah ialonlan, Nüfus Müdürlükleri, Acil çağrı Merkezleri, AFAD
Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb,),
d) Akaryakıt istasyonları,
Ve il
ej vrıııitı".n<almakamlıklar taraflndan yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet
adet
bir
için
sinırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km

i)

r" özel sağlık kurum ve kuruluşları,

eczane|er, veteriner

olmak iizere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,
f) Doğalgaz, elektrik, petroi sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler
(rafinİri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
dağıtımını yapan şirketler,
İ; İç." ,ry, aoırm iesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tiipü
merkezleri,
bakım
ve
hayvan
ğİ lİ"yuun barınakları, hayvan çiftlikleri
ij sugı,ı. hizrnetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri
vürüten isletme/fi rmalar.

,) suıunjrğu yerin İlııçe Hlfzıssıhha kurulu tarafindan izin verilmesi şartı ile makama. un ve
ve
unıu mamuiı"., süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler
için
k6ğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi
ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
yapan firmalar,
ş vuri ıçi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalavtransit geçişler dAhil) ve lojistiğini
j) Oteller ve konaklama yerleri,
İİ) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
j çalışanıarı inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya _çalışması
jevam'eden büytık inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı
gelmesine ve şantiyede kalanların
şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların
inşaat alanı/maden sahaları ile
alanı
sadece
taşt" tir yeri gitmelerine izin verilmez. Çalışma
sınırlıdır.),
m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
nf Duh" önceben sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi
gireken ihracata konu; mal, malzeme, Ürün, araç-gereç Üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut
İorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
oj vaıiıiı<ıern<aymukurlrklr. tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai
ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
p) Sebze/meyve toptancı halleri,
ı
9-
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a) Bu cenelgenin (8) numaralı başlığında yer alan "Açık olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda"
yönetici, görevli veya çalışanlar,
İ) ru., İtır"ni ,"İur"nİiginin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dihil),

Acil Çağı Merkezleii, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay

ve AFAD'da görev alanlar,
görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.)
ile birinci derece yakınlannın cenazelerine katılacak o|anlar,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin sürdüriiImesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün velveya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo düil), yurt içi ve yurt dışı
taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) YaŞlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma,/bakım
merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mentaI retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olaniar ile bunların
veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demir-Çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli
maderı/cevher eritme fırınIarı ile soğuk hava depolan gibi zorunlu olarak
çalıştİnlması gereken
bölümIerinde görevli oIanlaı
h) Baıkalar baŞta olmak iizere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işIetmelerin
bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bitkisel (gul, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.)
ürİinleriı üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazaİlanması ve nakıiyesinde
ça|ışanlar,
l.)
!!ı!|!qUtlıukbaş hayvanlan otlatanlaı, ancılık faaİiyetini yilrütenler,
il 30.04.2020 tarih ve 7486 sayıIı Genelgemiz kapsamında
olujturuIan Hayvan Besleme Grubu
Üyeleri ile sokak hayvantannı besIeyecek-olanlar, '
k) Ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak
(Dere dışan
çıkanlar,
I) zorunlu sağlık randevusu olanlar (kızılay'a yapıIacak kan ve plazma
bağışları dahil),
m) Yurt, PansiYon, Şantiye vb. toplu yerlerdJ kalan|arın gereksinim duy"acagı t"."İ'ıı,tiyuçı".,n
c)

Ç) Cenaze defin işlemlerinde

karşılanmasında görevIi olanlaı
n) IŞ sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli
olan çalışanlar (iş yeri hekimi

Vb.),
o) Veteriner hekimler,
ö) Servis hizmeti vermek [izere dışarrda olduklarını belgelemek
şartı ile teknik servis çalışanları,
p) İşyerIerinin kapal olduğu saatlirde/günlerde sıırekıi"oıaraı< işyerlerini
bekleyenler,
r) BelediYelerin toPlu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizaİyon, iüaçlama, itfaiye ve
mezarlık
hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
s)
inŞaat ve diğer büyük yatınm projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların

imalat
|tlle.lcilik,
ve lojistiğinde çalışanlar,
Ş) Mahkeme karan ÇerÇevesinde çocukIarı ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını
ibraz etmeIeri şartı ile),

t) serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşvirler ve bu meslek mensupları
ile
beraber çalışanlar,
u) Sınav merkezlerinin çevrelerinde buIunan kırtasiyeler ve
ça|ışanları,

Diğer yandan;

22 Haziran 2020 Pa?Artesi güniinden itibaren, maske kullanım kurallarına
aykırı hareket
eden vatandaşlarımıza ülke genelinde uygulama birliği olacak
umumi
Hıfzıssıhha
şekiIde
Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900 TL idri para cezısİ uygulanacaktır

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunıuıu n 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykınlığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması tedbiılerinin
uygulanmasına
l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

Esengül KoRKMA Z ÇiÇEKLi
Söğütlü Kaymakamı
Kaynarca Kaymakam V.

Murat
Bel

üyr

Necati KUMRU
serbest Eczacı

SAĞLAM

Dr.

ilçe S

Rınortiir
TLrN

o

an[t v
ilçe Müdürü

AR

