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KARAR

llçeıniz Hıfzıssıhha Meclisi 13.ı 1.2020 ıarilıinde Hanak Kaymakam V. Ali Recai
YERLİKAYA başkanlığında; Belediye Başkam Ayhan BÜyÜKKAY A, TSM Başkam Dr.
Selahattin YILDIZ, llçe Tannı ve orman Müdür V. Gürkan ÖZKE, llçe Jandarma Komutanı
Mustafa MİsıR, llçe Emniyet Amiri Resul DEMİR ve Serbest Eczacı Besim YOLAçAN'ın
iştirakiyle toplandı;
ülkemizde içerisinde bulunduğınnuz kontrol1ü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kura1lannın yam sıra salgının seyri ve olası
riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve
önlemlerBubelirlenmektedir.
çerçevede; llgili Genelge ile meskenler hariç olmak ilZere tiiın alanlarda (kamuya
açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sabil1er,toplu ulaşım araçlan, işyerleri,
fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğıl getirilmişti.
Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğulbulunabileceği cadde,
sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahislelbahanesiyle bazı kişilerin
maskelerini çıkardıklan, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kulıanmadıklan görülmektedir. i
Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınımn yayılımımn önlenınes
için maske kul\anıınIDdasüreklilillin sağlanması son derece önem taşımaktadır.
Bu nedenle;
1- Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 13.11.2020
ıarilıinden itibaren i1çemizde vatandaşlann yoğıın olarak bulunduğulbulanabileceği cadde ve
sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyuJan meydanlar ve toplu taşıma araç
durak1an gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına,
2-Koronaviriis salgınının seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır
hasta, entübe, vefat sayılan ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan
artış trendlerine göre 65 yaş ve üZeri vatandaşlann gün içerisinde saat 10:00-16:00
arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına,
3-Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararların belirli aralıklarla
gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda aynı usulle
kısıtlamanın kaldınlmasına,
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4- Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmamasına, 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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