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T.C. 

SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI 

      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

KARAR TARİHİ :  11.11.2020 

KARAR NO  :  11-3 

KARAR KONUSU  :  Covid-19 Hastalığının Yayılmasına  

                                      Karşı Alınması Gereken Önlemler  

                                     (Genel Tedbirler) 
                                             
   

          Senirkent  İlçesi  Hıfzıssıhha Kurulu 11.11.2020 tarihinde saat 10.00’da Senirkent 

Kaymakamı Alay YAZICI Başkanlığında toplandı.   

          İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için 

belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz 

etmektedir.  

          Öte yandan, Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı 

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri 

olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz 

önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler 

belirlenmekte ve kararlar alınmaktadır.  

          Gelinen aşamada; Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşağıda belirtilen kararların 

alınması gerekmektedir. 

          Bu çerçevede, 11 Kasım 2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde; 

 

1- İlçemizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik olarak da İlçe Hıfzıssıhha 

Kurulunun 10/06/2020 tarih ve 06-15 sayılı Kararı ile her gün 10.00-20.00 saatleri 

arasında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı 

çıkabilmelerine, 28/08/2020 tarih ve 08-7 sayılı Kararı ile 16.00-19.00 saatleri 

arasında şehiriçi toplu taşıma araçlarına binmelerinin kısıtlanmasına ve saat 

18.00’den sonra AVM’lere girmelerinin kısıtlanması kararının kaldırılmasına, 

 

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal 

mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

 

            Ancak, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; 

a) Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin 

sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, 

eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları 

görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlilerinin,  

b) İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan 

durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket 

Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları 

başkanlarının saat kısıtlamasından muaf tutulmasına, 
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3- İlçe giriş-çıkışlarında tüm araçlarda (özel araçlar dahil) seyahat edenlerin   izolasyonda     

olup olmadığının sorgulanmasına, 

 

4- İlçemiz ATM-bankamatik önleri, pazar yerleri, açık-kapalı otobüs durakları ile yeme-

içme yerlerinin önlerinde bekleme yada hareket halinde sigara içilmesinin 

yasaklanmasına, 

 

5- İşyeri sahiplerinin ve misafirlerinin işyeri önlerinde masa ve sandalye koymak 

suretiyle oturmalarına veya ayakta topluluk oluşturulmasının yasaklanmasına, 

 
      

         Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen 

çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden 

olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,                        

         Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine , 

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 11/11/2020  

 

 

 

İmzalı 

Başkan 

İmzalı 

Üye 

 

 

 

İmzalı 

Üye 

            Alay YAZICI             Kadir HEYBELİ  Hünkar ÖZSOY 

               Kaymakam            Belediye Başkanı  

                

Başhekim  

 

 

   

İmzalı 

Üye 

 İmzalı 

Üye 

Ali BAYINDIR 

 Veteriner Hekim 

 Ömer TOLA 

Serbest Eczacı 


