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KARAR

İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 01.12.2020 tarihinde Kaymakam Osman Oğuz EKŞİ
başkanlığında; Belediye Başkanı Ayhan BÜYÜKKA YA, TSM Başkanı Dr. Selahattin
YILDIZ, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Ahmet' KüNYELİ, İlçe Jandarma Komutan V.
Mesut CİN, İlçe Emniyet Amiri Resul DEMİR ve Serbest Eczacı Besim YOLAÇAN'ın
iştirakiyle toplandı;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 30/11/2020 tarih ve E-89780865-
153-20077 sayılı yazısı gereği rakiyle toplandı;

30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya
kadar 01.12.2020 Salı günü saat 2L.00'den itibaren geçerli olacak şekilde;

1 . Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu v e lunaparkların faaliyetlerinin
durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin
sadece kupon/ganyan yatırına işleminin yapılabilmesine,

2. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelge
ile belirlenen saatler içerisinde (10.00 13,.00, 13.00 16.00 saatleri arası) şehir içi toplu
ulaşım araçlannı (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının
kısıtlanmasına,

3. Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması,
Nikahlar v enikah merasimi şeklindeki düğünlcrin de gelin ve damadın yakınları dahil en
fazla 30 kişi ile düzenlenmesine,

4 • Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte
vatandaşların evlerde misafir kabulünün salgımn bulaşma/yayı lım hızını artırdığı göz önüne
alındığında;

Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği
etkinliklere müsaade edilmemesine,

- Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun
vatandaşlara hatırlatılmasına,

5. AnasIDıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesine,
6. 50 ve daha fazla çalışam olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş

güvenliği uzmam veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın
tedbirlerinin uygulamasımn sıkı bir şekilde denetlenmesine,

Konu hakkında gerekli hassasiyeti n gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlada ilgili Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
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davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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