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Keçiborlu i|çe Hıftıssıhha Kurulunun almış oldugu 21.1 1.2020 tarih-5O ve l8.1 1.2020
tarih -49 Nolu karafl yazımız ekinde gönderilmir.
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iLÇE IrFZIsS[ilIA KURULU KARARI

Karar No :49
Karar Tarihi : |8l|ll2020

Keciborlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 18,1 1,2020 ÇARŞAMBA cunü saat 10,00'da

ruy."l.a.' İull.in nXSU Başkanlığında toplandı,

Koronavirüs (Covidl9) salgınınıı toplum sağlığı.ve kamu diizenİ açısından

oluşrurduğu riski yönetme. ,"j;;?,;;;;;"-i"]nİiri mesafeyi koruma ve hastalığın

vavrlrm hızıru ıront oı uıı,nou tii.u-"rn"1,vıu Sağlık.Bakanlıöı ve Koronavirüs Bilim

kirı** önerileri. suv,n c,]Ş,iütun|m,i,n-taıimatlan İogruttusunda birçok tedbir

karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir,""* 
İOZOy,l, İçİ.lrlnae ttim'Diiny;'y, etkisj a]tına alan Koronavirüs salgıl}j,_ 

^__,',vavılımında./bulaşında son döneml.ia.'ttı* i.ilkelerde artış yaşanüğı görülmektedir.ozellikle

'^1İ# -;ffi;;;;.ili$.ıgi.n .eyrınae çok iiddi ytikseıiş oıdugu vesalgırıla müc

;;;ı;k;.;J" biıçok yeni tedbh kaiarlan aiınaıak uygulamaya geçildiği izlenınektedir,
----- 

Üıtemirae de İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel

prensipieri olan temiziik, maske ve mesafe kurallannıı yanr srıa salgrnın selri ve olası

İskleİ goz ontinde butıındurıılarak hayatın her alaruna yönelik ululması gereken kurallaı ve

önlemler belirlenmektedir
Bu çerçevede 17. 1 1 .2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızn başkanhğnda toplaıan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.1 i .2020 Cuma giinü

saat 20:00 den itibaıen geçerli olacak şekilde;
1 . Alışveriş merkezi, market, berber, kuaftir ve giizellik merkezleri sadece saat 1 0 : 00 il

a 20:00 arasında vatandaşlanmza hi:zrnet sunabileceklerdir.
2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:0

saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.
Restorarr, lokarıta veya online yemek sipariş fırmalannca saat 20:00 den sonra sadece

telefonla ya da online sipariş iizerine paket servis hizıneti verilebilecektir.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca şehirlenrası karayollan kenannda bulunan Bilgiç

restoıaı, Karakuş restorant , Yağbasan ıestoran, Çadııcılaı restorant, Demireller restoran,
Ademoğlu yöriik çadın ve Öğennenin yeri açık kalacaktır

3-31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarrnrn; yeni bir karar alınıncaya kadar
ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, intemet kafe/salonu, elekfonik o1un salonlan,
bilardo salonlan, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalann faaliyetleri duıdurulacaktır. Çay
ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerleri mas4sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece
esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilecektir.

Daha önce faaliyetleri durdıırulan nargile salonlan ile ilgili uygutamanrn aynen devamı
sağlaıacaktır.

4. İlçemizde 65 yaş ve i.izeri vatandaşlarrmız giin içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri,
20 yaş altı vatandaşlanmız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise giiniçerisinde 13:00
ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerinigösteren çalışma,/S
Gk kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise,belirtilen yaş gruplann
daki vatandaşlanmrzn sokağa çıkmalan losıtlanacaktır.

S.Yeni bir karar alınmcaya kadar hafta sonlan 1 0:0020:00 saatleri dışında
sokağa çıkma krsıtlaması uygularıacaktır.Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu losıtlamadan
muaftrr.
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firmalar,^^--- --İl oteller ve konaklama yerleri, fl Sğık hizrıetleriıin kapasitesini arttrmaya yö

nelik acil inşaat, donarum vbfaaliyetieri yiirüten işletrne/firmalar,
g) Halvan bannaklan, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakrm merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
tj Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlan, gazete basım matb aaları ve gazele

dağıtıcılan,;
i) Sebze/meywe toptancı halleri

5.2 isTisNA KAPSAMINDA oLAN KİşİLER
a) Yukanda belirtilen "Açft Olacak İşyeri, İşletıne ve Kurumlarda" yönetici, görevli

veya çal ışanlar.
b) Kamu dilzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Ozel güvenlik

görevlileri dihil),
c) Acil Çağı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri,Kız:-lay, AIAD'da ve afet

kapsamında faaliyet yiirütenler, görev alanlar,
ç) ÖSYM tarafindan ilan edilen ve diğer merkezi srnavlara katrlacağru belgeleyenler

(bu kişilerin yaıılanıda bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile srnav
görevlileri,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakuılannın cenazelerine katılacak olaıılar,

e) Elelctrik, sq doğalgaz, telekomiinikasyon vb. kesintiye uğıım:ımz§l gereken iletim
ve altyapı sistemlerinin siirdi.irülmesi ve anzalannın giderilmesinde görevli olanlar,

_ ! Ürıın velveya malzemelenı nakliyesinde ya da lojistiğindı (kaıgo dahil), yurt içi ve
yurt dışı taşrmacıl*, depolama ve ilgili faatiyetler kapsamında gbrevli olanlar,

g) yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma,/bakm merkezleri çalışarılan,

ğ) Uretim ve imalat tesislerhde çalışanlar,
h) Küçiikbaş büyfübaş hayvan-lan otlatanlar, ancılft faaliyetini yürütenleı,
r) Servis hizmeti vermek iizere dışanda olduklanıı belgelemek şartı ile teknik servis

çalışaı_lan,
i) !ŞYeılerinin kaPalı olduğu saatlerde/giinlerde siirekli olarak işyeılerini bekleyenler,
j) Belediyelerin toplu taşma, temizlik, katl atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama,İtfaiye

ve mezaılık hizrrretlerini yi.irütrrıek ilzere hafta sonu çalışacak personel,

la

[":.*-:L*.HİHüff*,tr#**},ffi,Hffi,ffi"H,ş.,:mım,
.İ Oİ,lO ,*tln, l,adar sokağa çırrn",:]],,i^,1;.,.;i;;;. u.ıi.,iıaıei şekilde devam edeceı<

da da uygulama yeni bir Karar alınrncaya kadar 1ııkandl?ln 
ur 6r.yae tuüİıak amacıyüa;--İ:il-;iffiİittş$##$#*i##h,,.ffi 

}*,..",o*"i,,,u,"
a) İla;, tlbbi cihaz, tıb]

faaliYetteri Yiiırüten iş Yerleri',- ,_,-,.- .,o ızıınılııslan_ eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvaıı'-"'";)'K;; ,e O)el saglıl, turum ve kuruluşlan, eczan,

hastaneleri,
c)Zorunlukamuhizınetlerininsiircli.irülmesiiçin-gereklikamukurumvekuruluşlanile

i şıermeıer 1H avalimanı an,, ;;;;;;;;;, gilrüiı".. karayollan. huzurevleri, yaşl ıba

krm evleri, r"l,utillt*vo",",f,J,İ"'l,f,"lÖ"e" Ü:fu,]en, AFAb Birimleriafetle ilgiliçalış

ma viirüten kurum./kurul"ş;; V;i;ilral öeitek Binrrıleri, Göç idaresi, pTT vb), 
,

"'" ' 
* 

1; ;ö;;;, ";;d;] 
p.*ir"iro.*ae stratej ik olaıak faaiiyet yürüten büyiik tesis ve

işl"t-"lJİ t uİ."İ ," p"ooti,,İvu İ",İsleri iie termik ve doğalgaz çeırim._1antrii|9ri.gitP,^,--- 
ol v".t içi r.,d,ş, tuş,_u"ılık (ihracat/iüalaVtransit geçişler d6hi1) ve lojistiğini yapan

ç.^



k) Zorunlu sağlık randeıusu olanlar (Kıalay'a yapılacak kan ve plamıa bağışlan

U*l)' 
l) Yurt, pansiyon, şantiye vb, toplu yerlerde kalanlann geıeksinim duyacağı temel

ihtiyaçlann karşİlanmasında görevli olanlar,

m) iş sağhğı ve gü""J;;;;J;;r;iş yerleriıden aynlmalan riskli olan çalışanlar (iş

veri hekimi vb.),
n) Veteriner hekimler,
;; oi^rr,ağır mental retardas1,on, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olarılar ile

bunların veli/vasi veya ıefakatçileri,--- - 
ol 30.04.202ö tarih ve i486,sayıı Genelgemiz kapsamında oluştıırulan Hayvan

Besleme'Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlannr besleyecek olanlaı,

p) Bitkisei ve halvansal iırtinterin iiretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı,

pazarlaıması ve nakliyesinde çahşanlar,'-- - 

"r 
nu-etinin-önü ile sınıriı olmak kaydıyla evci1 hayvanlannıı zorunlu ihtiyacınr

karşılamak tizere dışan çıkanlar,
s)sokagaç*malıısıtlamasıuygulanansaatleriçerisindeevlerepaketservishimıetind

e görevli olanlar,"ş)Mahkemekarançerçevesiıdeçocuklanileşahsimiinasebettesisedecekler

i1 seyırcisiz op*abil"cek .por müsabakalanndaki sporcu, yönetici ve diğer_ görevliler

u; şeırirı"ra.*, toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tİen, gemi vb.) görevli olanlar

ile bu topiu ulaşım araçlanyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek

belgeleyenler,
ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlanım (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb,)

siiıücü ve görevlileri.
6. 1|.|1 .2020 taih ve l 8579 sayılı Genelgemizde belirtilen "vatandaşlarımızın yoğun

olarak bulunduğu,/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu
taşma duraklan gibi alanlarda/bölgelerde sigaıa içme yasağı" getirilmesi uygulaması
İlçe Umumi t{rfzıssrhha Kuruluca genişletilebilecektir.

7. İlçe Umumi Hıfzrssrhha Kuruluc4 yerel yönetimler tarafindarı şehir içi toplu ulaşı
maraçlanndaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer
sayrlannın artrnlması olmak iizere her tijllü tedbirin alınması sağlanacaktır.

8. 02.09.2020 tarih ve |42|0 salılı Genelgemizle düğtinleı ve nikah meıasimleri ile
ilgili getirilen esaslar çerçevesiıde;

Nikah törenlerVmerasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallanna uyulması, asgari
diizeyde katılım ve heı nikah töreni aıasııa en az 20 dakika siire şaıtıyla geıçekleştirilmesi,

Düğiinlerin oturma di.izeni, maske, mesafe ve temizlik kurallan ile nikü merasimi
şekiinde en fazla bir saat siire içerisinde gerçekleştirilmesi,

Aynca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgerniz çerçevesinde toplu taziye
yapılmamasına ilişkin hiikiimlerin eksiksiz uygularıınası,
Siirdi,irülecekir.

9. Hafta sonlan sokağa çıkma kısıtiamasrnrn uygulandığı siiıeler içerisinde
vatandaşlanmrzın özel aıaçlanyla şehir içi ya da şehirlerarasl seyahate çıkmaınalan esastr.

Ancak;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu

ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu./kontrolü olan,
Kendisi veya eşini4 vefat eden birinci derece yakıımın ya da kardeşinin cenazesine

katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gtin içerisiıde gelmiş otmakla beraber kalacak yeri olmayıp

ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 giin içinde geldiğini yolculuk bileti,
geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

1{_



Askerlik hizmetini tamamlayarak yeıleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan giinlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından sahverilen,
l0.Pazarcı esnafinrı H.E.S kodu uygulaması gereğince kodunu alarak. pazaryerine

H.E.S Kodu ile girebilmelerine, H.E.S kodu olmayan pazarcr esnafı pazarda satış
yapamayacakıır

Vatandaşlanmız, yukanda belirtilen durumlann varlığı hatinde Içişleri Bakaniığına
ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sisterrıleri i.izerinden ya da Kaymakamlığımıza doğudan
başvuru yoluyla Seyüat İzin Kurullanndan izin almak kaydıyla özel araçlanyla seyüat
edebileceklerdir.

Kaymakamımız başta olmak iizere tiim kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede
alınan tedbirlere ululması konusrında toplumsal duyarlılığı artıncı faaliyetlere
ağırlık vermeleri ve bugiine kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte fedakArlık
yapılmaya devam edilmesi, bu siirecin üstesinden gelmemiz ve sağhklı giinlere tekrar
kavuşmamz için hayati önem taşrmaktadır.

Yukanda belirtilen esaslar doğultusunda Umumi Hıfzıssılıha Kanunrnun 27 nci ve

72nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlannn ivedilikle alrnmasl

,uygulamada heıhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması,
alınan kararlara uymayanlara Umumi Hrftrssrbha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari
işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranrşlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun 195

inci maddesi kapsamında gerekli adii işlemlerin başlatılması hususunda;

Alınan bu kararın Belediye Başkanhğı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.l8.1 1.2020
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ILÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARJ

Karar No : 50
Karar Tarihi : 21 l|1 /2020

Keçiborlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 21.1 1.2020 CUMARTESİ günü saat l0.00'da
Kaymakam Tahsin AKSU Başkanlığında toplandı.

İlçemiz Senir Beldesi ve Kılıç Köyünde COVİT- l 9 vakalarmın ve temash saylsmm
azalması sebebiyle 21.11.2020 tar,hi saat 17.00 de karantinanın kaldınlmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.21.1 |.2020
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