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KARAR

İlçemiz Hıfzıssıhba Meclisi 09.1\.2020 tarihinde Hanak Kaymakam V. Ali Recai
YERLİKAYA başkanlığında; Belediye Başkanı Ayhan BÜYÜKKAYA, TSM Başkanı Dr.
SeıaJıattinYILDIZ, ilçe Tanm ve Orman Müdür V. Gürkan ÖZKE,ilçe Jandarma Komutanı
Mustafa MisiR, UçeEmniyet Amiri ResoI DEMİR ve Serhest Eczacı Besim YOLAçAN'ın

iştirakiyle toplandı;Koranavirüs (CovidI9) salgımnın toplum sağlı~ ve kamu düzeni açısından oluşturdu~
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalı~n yayılım hızım
kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakıınlığı ve Komnavirüs Bilim Kurulunun önerileri,
Sayın CınnhurbaşJ<anm11ZlIltalimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak

uygulamaya geçirilmiştir.Bilindiği üzere Covidl9 salgım tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve
vaka sayılarında ciddi artışlar yıışarınıaktadır.Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir
yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik
birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları aJınmaklave kamuoYUile paylaşılmaktadır.

Ülkemizde de içerisinde bUıunduğumUZkontronU sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske v e mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası
riskler göz önünde bulundurnlarak hayatm her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve

önlemler belirlenmektedir.Bu çerçevede 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanlmızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 81 ilimizi kapsaya.ak

şekilde;1. sağlık Bakanlığı "Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile ilgili
Genelgelerirnizde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim
faaliyetlerinin vatandaşlanmızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar,
toplu ulaşım ara.~ caddelsokak, park ve bahçeler, abşveriş merkezleri gibi yerlerde
yoğUnlaşmasının sağıanması, bu doğrultuda önümuzdeki LO günlük süreÇte konu bazlı
denetimlere (her ii kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesine,

2. Aşağıdaki işyerlerinin eu geç saat 22:00'de kapanmalarımn sağlanmasına;
_Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariÇolmak üzere lokanla,

restoran, pasıane, kafe, kafeterYagibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz aynını olmaksızın),
_Kahvehane, kıraathane ve çayocakları,
_Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,
_Nikah! Düğün salonları,
_Halı sahalar ve spor salonları,_İnternet kafelerlsalonlar ve elektronik oyun yerleri, biıardo salonları ve lunaparklar,
_TiyatrO, sinema ve konser salonları.
_YÜZmehaVUZU,hamam, kaplıca, sauna vb. yerler



•

3. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller
dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları
konularında bilgilendiricilbilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine,

4- Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmamasma, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
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ustafa MISİR
İlçe Jandarma Komutanı

Besim YOLAÇAN
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