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Ilçe Hıfzısıhha Kurulu 23 Mari 2020 Pazartesi giinü Kaymakam Onur YILMAZER
başkanlığında toplanarak aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamışür.

BirÇok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip coronavirüs (covid-l9) salgını nedeniyle tiim diinyada can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir, Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve
vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin
noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuıallan belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için ahnan önlemlere tüm
vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir.

-Pazar yerlerinde vatandaşa sunuları yıkanamayan üriinlerin satışlnın yasaklanmasına,
tezgah kurdurulmamasına, belediye zabıtalannca gerekli denetimlerin yapılmasına,

-Umumi açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yiirüten ve vatandaşlanmızın
çok yakın bir mesafede biı arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı
değerlendirilen pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin 16.03.2020 Pazartesi
saat:10.00 itibariyle geçici süreyle durdurulmasına; belediyelerde görevli zabıta memurlan ve
kolluk kuwetlerinin birlikte gerçekleştirecekleri denetimlerde açık olduğu tespit edilen
yerlere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına,

-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve
vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastahğın bulaşma riskini
artıracağı değeılendirilen; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişarı,/düğiin salonu,
çalgılı/müzikli lokarıta,4<afe, gazino, birahane, tavema, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır
bahçesi, nargile salonu, intemet salonu, intemet kafe, her tiirlü oyun alanlarr, her tülü kapalı
çocuk o}ı:n alanlan, (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, demek lokalleri,
lunapark, yiizme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spA ve spor merkezlerinin
faaliyetlerinin 16.03.2020 Pazartesi saat:24.00 itibariyle geçici olarak durdurulmasına;
belediyelerde görevli zabıta memurlan ve kolluk kuı.vetlerinin birlikte gerçekleştirecekleri
denetimlerde açık olduğu tespit edilen yerlere gerek-li cezai işlemlerin uygulanmasına,

-Sivil toplum kuruluşlannın (demek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum
kuruluşlarının eğitimler d6hil insanları toplu olarak bir araya getiren her tiirlü toplantl ve
faaliyetleri (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16,03,2020 Pazartesi
saat:24.00 itibariyle geçici olarak ertelenmesine,

- Hamilelerin, yasal süt izni kullananlann, engelli çalışanların, yönetici
pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve iizerinde olanlann, Sağlık Bakanlığının belirlediği
dezavantaj|ı gruplann (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastalan, solunum yolu hastalan,
obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalaı) 16 Maft 2020
tarihi itibariyle 12 giiı idaıi izinli sayılmalarına,

-Aynca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde
gerekii tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yiirütülmesi için asgaıi seviyede personel
bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde
çocuğu bulunan kadın çalışanlannın yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı
bulunmayanlar i çin mazeret izni kullandırılmasına,
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-Camilerde bir silreliğine cemaatle namaz kıirnmasının durdurulmasına,
-vatandaşlaıımızın bir arada bulunmalan ve/veya yapılan işlem sırasında bir çok kez

fiziksel temasın olması nedeniyle aııılan virüsün yayılımnı artırarak vatandaşlanmız
açısından riskli olabilecek; berber, güzellik salonıı/merkezi, kuafiir vb. işyerlerinin
faaliyetlerini 21.03.2020 Cumartesi giinü saat:18.00 itibariyle geçici süreliğine
durdurulmasma,

-ıçkili velveya içkisiz tiim lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri
21.03.2020 Cumartesi günü saat:24.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde,
müşterilerin oturmasrna müsaade etmeden hizmet verebileceklerinden, tül lokanta ve
restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalanna, bu alanlara
müşteri kabul etmemelerine,

-65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH,
kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık
sistemini bozan ilaçlan kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak İnsan
haYatını tehdit etmesidir. 65 ve iizeri yaşlardaki vatandaşlarrmız ile kronik rahatsızlıklan olan
vatandaşlanmız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal haıeketliliğin içine girmekte;
halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma
araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısındarı risk oluşturmaya
devam etmektediıler. Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlaıımız ile kronik
rahatsızlıklan olan vatandaşlanmız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk
oluŞturarak salgırun yayılmasınr; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlanmız
hayatlannı kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozuımasma
sebep olacaktır.

Yukanda 
_ 
aç*Ianan nedenler, Sağl* Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri

doğrultusund4 il idaresi kanununun 1lic maddesi ve umuma Hıfzısıhha kanunun 27 nçi ve
72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00'den sorua 65 yaş ve üstii
vatandaŞlanmız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlanmlzn ikametlerinden dışan
çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmalan ve toplu ulaşrm araçlan ile seyahat etmeleri
sınırlandınlarak sokağa çıkmalannın yasaklanmasına; yasağa uymayanlara gerekli cezai
işlemlerin uygulanmasrna,

urulun oy birliği ile karar verilmiştir.
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