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iı-,cr HIFZISSIHHA KOMiSYON KARARI

İlçe Hıfzissıhha Komisyonu 29/0512020 Cuma giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELI Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden

teşekkiil etmiş olup, yazıh olan kararlar oybirliği ile alınmışur.
koronavirüs salgrrunın göriildüğü andan itibaren, sağlık Bakanlığı ve Bilim kurulunun
önerileri, sayın cumhurbaşkarumıan talimatlan dosultusunda; salgınırı/bulaşln toplum

sağlığı ve kamu dtizeni açısından oluşturduğu ıiski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal

mesafeyi koruma ve yayılrm hlzrru kontrol altında tutma amaclyla birçok tedbir kararı

alınaıak uygulamaya geçirilmiştir.
koronavirüs (covid_l9) salgınınm halk sağhğı açısından oluşturabileceği riskleri

yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 28.05.2020 Perşembe giinü Sayın
Cumhurbaşkanımızm Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanhğı Kabinesinde

değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinİlen tecrübeler

ışığında, Büyü§ehir statüsündeki Ankar4 Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İslanuuı,

izırıır, rayserl, Kocaeli, Konya, Manisa, Sukarya Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde
29.05.2020 taıhi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma
krsrtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.
il İdaresi Kanununun lllC maddesi ile Umumi Hrfzıssrhha Kanununun 27 ve 72 nci

maddeleri uyannca;
Bu kapsamda;
|-29.05.2020 tarlhi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen

istisnalar hariç olmak İizere Büyükşehir statüstindeki Ankara, Bal*esir, Bursa, Eskişehir,

Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun. Van ve

Zonguldak olmak iizere toplam 15 ilimiz sınırlan içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa

çıkmalan kısıtlanacaktır.
2-AÇIK OLACAK İŞYERi, iŞLETME VE KURUMLAR
sokağa çıkma kısltlamasrnın giinliık hayata etkisini en az diizeyde tutmak amacıyla;

a) Soiağa çıkma krsıtlaması öncesinde 29.05 .2020 Cuma giinü market, bakkal, manav, kasap

ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi giinü market, bakkal, manav, kasap ve

kuruyemişçiler 10,00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş

ve iizeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak tizere) zorunlu ihtiyaçlarının
kaşılanması ile sınrrlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlanmız hariç)

ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında maıket, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis

şeklinde de satış yapabileceklerdir.
b) 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar giinleri ekmek iiretiminin yapıldığı fırın
ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, aynca
tath iiretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek,

unlu mamul ve tath satışı yapılabilir.)
30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar giirıleri vatandaşların dışarı çıkamadığl saatlerde

tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.
c) Sokağa çıkma k_ısıtlamasının olduğu 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar gi,inleri,

sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç) ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan iiretimi, nakliyesi ve satrşına ilişkin faaliyetleri
ytiırüten iş yerleri,
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve halwan
hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdiirülmesi için gerekli kamu krırum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanlan, limanlar, sınır kaprlan, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı



bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal

Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f)Yerleşimmerkezleriiçinher50.000nüfusabiradetveilsınrrlaniçindengeçen
şhirlerarau karayolu ve varsa otoyol iizerinde her 50 km iğn bir adet olmak iizere

üelirıenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Cumartesi_pazar günleri nöbetçi

akaryakıt istasyonu Metta nöbetçi lastikçi Bülent Yenilmez,),

91;ogalgaz,elektrik, petrol sekİörtinde stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis. ve. 
..

işı",.ii"i tıiuıreri ve petrokimya tesisleıi ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğiiç;; *y" dolum tes;sleri ile içme sulıı, gazete ve mutfak tüpü dağıtrmınl yapan şirketler,

tj İuyru,rUu"naklan, halvan çiftlikleri ve halwan_bakım merkezleri,

,fs"eirı. hir^",ıerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donarum vb. faaliyetleri

yiirüten işletme/fi rmalar,

| 1 İıçemizae uulunan süt toplama merkezi, kesimhane tesisleri, yem fabrikası,

;j'Vr.t içi ," dışı taşımacıhk (ihracat/ithalaVtransit geçişler dAhil) ve lojistiğini yapan

fırmalar,
k) Oteller ve konaklama yerleri.

) Gıda, temizlik ve ilaç ğibi sektörlere ambalaj sağlayan iiretim tesisleri,

iiÖlıiş",ı"" inşaat aiaiında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımt veya

;jd;;, devam eden btıytik inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında in§aat v9

i"nkıu." uy. şarıtiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve

il,tfi;k;i;ann taşta bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat

alanı/maden sahaları ile sınırlrdır.),
oj C-"t", .uOyo ve televizyon kuruluşlan ile gazete basım matbaaları,

;iil;;;".d"; sozıeşmeyeıtaatıııtıo" uağıu.,i,,ş ve belirlenen sii,re içerisinde yetiştirilmesi

gl*[* iı,r"*" konu; mal, maüzeme, iirtin, araç_gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut

Zor*l,,lutl*ru ispatlamaları ve anrlan şartlara uymaları kaydıyla),

O; Zirai u-açl, akaryakıt satışı yapılan Tanm Kredi Kooperatifleri,

pj Kısıtlama sıır"rirra" yug-u.u nuğımh tanmsal faaliyetler göz öniinde bulundurularak gübre

ii iı"it"vii".i,*, tamarnı-izinli ihricata iiretim yapan tesisler Köksal tarım çalışabilir,

.i:o.bs:ozo Cumartesi ve 31.05.2020 pazar giiıııü sebze/mel.ve toptancl halleri,

ı'- isrisxı, xnPsAMINDA OLAN KiŞiLER
a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve

Kurumlarda" yönetici, görevli veya çahşanlar,
iı"",,," ar,i* ve gü;nliginin sagianmasında gorevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri

dahil),

"İ 
eJl Çrg" Merkezleri, Vefa Sosyal Destek _Birimleri, 

Kızılay ve AFAD'da.görev alanlaı,

ii 
-c.r-. "a"n. işlemlerinde gorevii oıanıarldin görevlileri, hastane ve belediye görevlileri

vU.) ile tirinci deİece yakınlarınrn cenazelerine katılacak olanlar,

Oİ el"tuit, su, doğalgaz, telekomtinikasyon vb, kesintiye uğramamasr _gcreken 
iletim ve

"ı,v"pi 
.i"i.ı.ırıIn s-ii,rdiirülmesi ve anzalarının giderilmesinde görevli olanlar, 

.

"i-t_ırlir, ".ır"vu 
malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt

dışı taşımacılik, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında göıevli olanlar,

o ?uşi, tut -.ri, iıuzurevi, ."ıiubiıitu.yo, .erkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma./bakım

merkezleri çalışanları' ")zel Gereksinimi" olanlar ileg) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "O
bunlann veli/vasi veya refakatçileri,
giı".i._ç"ııt, 

"u-, 
f".,ok o. rb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli

iiaderı/cevher eritme finnlarr ile soğuk hava depolan gibi zorunlu olarak çalıştrrılması
gereken bölilmlerinde görevli olanlar,
İ1 nunl.ul- UuEa olmİk ilzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum,_ kuruluş ve

işletmelerin bilgi işlem merkezİerinin çahşanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ıj Bitkiseı (g"1, çuy, meyve, hububat, kesme çiçek vb,) ve hayvansal (süt, et yumurta, balık

.İtrti.t ı.İ"i,-, 
"*timi, 

sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde

çahşanlar,
I rııçiıktaşbtiytıkbaş halvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler



j) 30.M.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme

Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlanru besleyecek olanlar,

9 İkameİinin tınü ile smrrlı olmak kaydıyla evcil hayvanlannın zorunlu ihtiyacınr karŞılamak

iizere dışan çıkanlar,
l) Kısıtlama si,iresince ekmek dağıtımı yapanlar İle lokanta, restoranlar ve tatlı satıŞ Yerlerİnin
evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 30.05.2020 Cumartesi günü 10.00_17.00 saatleri

arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde görevli

olanlar,
m) zorunlu sağlık randelusu olanlar (kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışlan dahil),

n) Yur! pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanlann gereksinim duyacağı temel

ihtiyaçlann karşılanmasında görevli olanlar,
o1 iİ saglıgı ve giivenliği nedeniyle iş yerlerinden aynlmalan riskli olan çalışanlar (iş yeri

hekimi vb.),
6) Veteriner hekimler,
pj servis hizmeti vermek üzere dışanda olduklannı belgelemek şartı ile teknik servis

çalışarılan,
r) ) işyeıerınin tapah olduğu saatlerde/gi.inlerde siirekli olarak işyerlerini bekleyenler,

sj beieaiyeı".in topır, tuş,.4 temizlik, kaİ atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve

mezaıhk hizmetlerini yiirütmek iizere hafta sonu çalışacak personel,

ş) Tedarik zincirinin alsamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31.05.2020

i;azar giinu saat 18.00,dan sonra marketlerde mal, malzeme ve iirtinlerin nakli, kabulü,

depolima ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir

şekilde mal, malzeme ve iirün satışı yapı|amaz.),

i1 ııua"ncıiit, inşaat ve diğer büyük yatınm projelerinde kullanılmakta olan patlaylcılann

imalat ve loj istiğinde çahşanlar,

"ii1.os.zoio 
pL. g".u 14.00_20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak,

sosyal mesafe kuralııİa riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile konik
ıahatsızhgl oları vatandaşlanmız ve ihtiyaç dululan hallerde bunların refakatçileri,

ü) MahkJne karan çerçevesinde çocuklan ile şahsi miinasebet tesis edecekler (mahkeme

karanru ibraz etmeleri şarıı ile),
,| s"rt".t .rn*ebeci hali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile

beraber ÇalıŞanlar 
ıtim Kurumları Sınavına (YKS)y) ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Ytikseköğretim Oğn

iirecek oları ogrencilerin T.C.'Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus

İrtıatı.ıtıı.ı.ri 3-0 Mayıs 2020 tarihinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının

olduğu 30 Mayıs 20i0 tarihinde il/ilçe nüfus müdürliiklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile

sınırı-1 oknak Üere smava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla anılan sınava

girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde an4 baba, veli veya vasisinden bir kişi,

a_s.ıirtıığn istisnalar dışındaki tiim vatandaşlanmızın evlerinde kalması esastır.

5_ seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması siiresince geçerli olacaktır.

6_Başta sağhk ve giıvenlik olmak iizere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu

gorerıiıeriiin şehii içi toplu ulaşımlannr teminen belediye tarafından gerekli tedbirler

ahnacaktır.
7_yukanda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan

verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara

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

olmak iizere aykınlığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince üst limitten işlem

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun l95.maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
l5-93 sayılı Ümuıni Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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