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SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI 

      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

KARAR TARİHİ :  31.05.2020 

KARAR NO  :  05-8 

KARAR KONUSU  :  Covid-19 Hastalığının Yayılmasına  

                                      Karşı Alınması Gereken Önlemler 
 
                          

          Senirkent  İlçesi  Hıfzıssıhha Kurulu 31.05.2020 tarihinde saat 10.00’da Senirkent 

Kaymakamı Alay YAZICI Başkanlığında toplandı.  

          Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde 

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum 

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası 

teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. 

           Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi 

gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme 

riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. 

            Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs 

(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar 

birçok tedbir alınmıştır.  

            Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen 

vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen 

olumlu gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden 

değerlendirilmiştir. 

 

         Bu kapsamda; 

 

1- Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki 

işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan 

durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket 

yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

2- Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce 

doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının 

kaldırılmasına,  

3- Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre 

bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesine, 

veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesine, 

4- Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske 

takmak kaydıyla, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile 0-18 yaş 

aralığındaki genç ve çocuklarımızın aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istisna 

olarak dışarı çıkabilmelerine;   
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a) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 31.05.2020 Pazar günü, 14.00 – 20.00 saatleri 

arasında,  

b) 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin (01.01.2003 ve sonrası 

doğumlu olanlar) 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü, 14.00 – 20.00 

saatleri arasında, 

5- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin 

belgesi alma zorunluluğunun yürürlükten kaldırılmasına ve şehirlerarası toplu ulaşım 

araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) 

uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına, 

6- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri 

illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat 

edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine, 

7- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin 

yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan 

vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası 

yolculuk yapabilmelerine, 

 

 

          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. 31/05/2020 
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Alay YAZICI Kadir HEYBELİ  Hünkar ÖZSOY 

Kaymakam             Belediye Başkanı 

                

Başhekim 

   

İmzalı 

Üye 

 İmzalı 

Üye 

Ali BAYINDIR 
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