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iı,çn }IIF,zISSIHHA KURUL KARARI

KARAR NO : 66
KARAR TARİHİ : 18.1 I.2020

Narlıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 18.1I.2020 Çarşamba gi.inü saat: 10:00'da Narlıdere
Kaymakamı Suat DERVİŞOĞLU Başkanlığında, |5g3 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasasının
2[.maddesinde belirtilen üyelerle, ayru yasanın 26.maddesine istinaden toplanmış, aşağıdaki
kararlar alınrnıştır.

Koronavirüs (Covidl9) salgmının toplurn sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım lızını kontrol
altında tutma amacıy|a Sağlık tsakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygularnaya
geçirilmiştir.

2020 yılı içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgrnrnın
yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özeilikle
Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla
mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Ülkernizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri
olantemizlik, maske ve mesafekıırallarının yanı slra salgının seyri ve olası riskler göz önünde
bulundurularak hayatın her alanıına yönelik ululması gereken kurallar ve önlemler
belirlenmektedir. Ru çerçevede \7 "IL2CI20 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımrzın başkanlığında
toplanan Cuıınhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda20.11.2020 Cuma günü
saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde İlçemizde ;

1- AlıŞveriş merkezi, market, berber, kuaftjr ve giizellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00
arasında vatandaşlarl m|za hizmet suruTtrasına,

2- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri
arasında sadece piıket servis veya gel al lıizmeti verecek şekilde açık olmasına. Restoran, lokanta
veya online yemelı sipariş firmalarınaa sa,at 20:00'den soffa sadece telefonla ya da online sipariş
üzerine paket servis hizmeti vermesine,

3,3I.L2.2020 tarihine kadar sirıeın,a satronlannın; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane,
kıraathane, kır bahÇesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve
ÇaY bahÇeieri ile halı sahaların fa,aliyetleri durdurulmasma. Daha önce faaliyetleri durdurulan
nargile sa]onları ile ilgili uygulamanın aynen devamrnın sağlanmasına,

4- İlÇem.izde ; 65 yaş ve üzeri vatıındaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş
altı vatandaşltırımrz (01.01.2001 tarihi ve sonrasrnda doğanlar) ise gün içerisinde 13:00
ile 16:00 saat]eri arasrnda sokağa çıkalıilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK
kaYdı vb. beXgeyi \braz eden çahşanlar hariç), bu saatler dışında İse belirtİlen yaş gruplarındaki
vatandaşlarfi,I1|z|fl sokağa çıkmalarının kısıtlanmaslna, ':

l=Yeni bir keırar alınıl9aya karlarhafta sonları 10:00-20:00saatleri dışında sokağa çıkrna
kısrtlamasr tryqlılanmasına. Üretirıı,, imalat ve tedarik zincirlerinin bu kısıtlamadan muaf İl*u.rru.

" Bu doğrultııdıı ilk uygulama olarak'2\ umartbsi günü saat 20:00'den 22 Kastm Pazar gtinü
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i.,.

saat 10:00'a kadar ve22 Kasrm Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanrnasırıa.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alrnıncaya kadar yukarıda
belirtildiği şekilde devam etmesine,

Sokağa çıkma kısıtlamasının gıinlük hayata etkisini en az diszey,de tutmak amacıyla;

5.1 Açık Olacak İş Yeri, İşletınııe rze,Kunumlar

a) İlaÇ, tıbbi cihaa tıbbi maslıe ve dezenfektan iiretimi, nakliyesi ve satışrna ilişkin faaliyetleri
yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kururn ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve halvan
hastaneleri,

c) Zonınlu kamu hizmetlerinin siirrtürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
iŞletmeler (Havatrimanları, limanlar, slnır kapıları, gümriikler, karayollan, huzurevleri, yaşlİ bakım
evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilğilİ çalışma
yürüten kurııım,&uruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb"),

Ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöıriinde stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
iŞletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çewim santralİeri gibi),

d) Yurt iÇi ve dışı taşımacılık (ihracatlithalatltransit geçişler d6hil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleıri,

f) Sağlık hizrnetlerinin kapasilesini arttırmaya
yürüten işletme/fi rmalar,

g) Hal,van barınakları, hayvan çiftiikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretiriı ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuıuluşları, gazete basım matbaalanve gazete dağıtıcılan,

i) Sebze/melwe toptancı halleri,

5.2 İstisna Kapsamında Olaın Kişiler

a) Yukarrda tıelirtilen "Açık Olaçak İş Yeri,
çalrşanlar,

İşletme ve Kunıml arda" yönetici, görevli veya

b) Karnu dü:zeni ve güven}iğinin sağlanmasrnda görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri
dahil),

c) Acil Çağn ]Merkezleri, Vefa Sosyan Destek Birimleri, Kızılay, AFAD:da ve afet kapsamında
Pdry:l yiiriitenler, görev alanlar, j '

yönelik acil inşaat, donarum vb. faaliyetleri

bir refakatçi) ile sınavyanlarriıda bulrİniırı eş, kardeş, anııe ve7ıg5

fu
belgeleyenler (bu kişilerin



d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.)
ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomüııikzısyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin sürdürülmesi ve arıza]arınıngiderilmesinde görevli olanlar,

fl Ürtln ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), 1urt içi ve yurt dışı
taşımacılık, depolarrıa ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) YaŞlı bakımevi, huzurevi, rehabilita.syon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım
merkezleri çalrşanlan,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h) KüÇükbaş büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcrlık faaliyetini yürütenler,

ı) Servis hizmeti vermek tizere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

i) İŞ yerlerinin kapalı olduğu saailercle/giinlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık
hizmetlerini yürütrnek izere hafta sonu çalışacak personel,

k) Zorunlu sağlık randevusu c,lı,aıilaı (K.ızı|ay'ayapılacak kan ve plazmabağışları dahil),

l) Yurt, Pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların
karşılanmasında görevli olanlar,

m) Iş sağnığı ve güvenliği nedeniyie iş yerlerinden ayrılmalan riskli
hekimi vb.),

n) Veteriner hekimler,

olan çalışanlar (iş yeri

o) Otizm, ağıı' mental retardasyon, dcıwn sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların
veli/vasi veya refakatçileri,

.. ö) 30.a4.2020 tarih ve 7486 sayıh Genelgemiz kapsamında oluşturulan Halvan Besleme Grubu
Üyeleri ile sokak h.ayvanlannı besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması,
ve nakliyesinde çalışanlar,

i şl enme s i, i laçlamas ı, hasatr, p azarlarırrıası

r) İkametinin önü ile sınırlı olrnak kaydıyla evcil hayvanlarrnın zorunlu ihtiyacını karşılamak
üzere dışarı çrkanlar,

s) Sokağa Çıkma kısıtlaması uvgulanarı saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli
olanlar,

şahsi münasebet tesis edeİekler (mahkeme
":

ş) }4aiıteme kararı çerçeve,siricJe
kararııır ibı,ı,ız etnıeleri şaılı ile),
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t) Seyircisiz ,cyıanabilecek spor nıüsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

u) Şehirlerarası toplu ulaşırn araçlarmda (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu
toplu ulaşıın araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

ü) Şehir içi ıloplu ulaşım araçlarrnın (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve
görevlileri.

6,02,09.2020 tarih ve I42\a sayılı İçişleri Bakanlığının genelgesiyle düğünler ve nikah
merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;

Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulrnasr, asgari
düzeyde katılım ,,re her nikah töreni arasına en az20 dakika stire şartıyla gerçekleştirilmesine,

Düğünlerin oturma düzeni, rnaske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde
en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesine,

Ayrıca 30.a7.2020 tarih ve 12682 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde topllı
taziye yapılınanaasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması, sürclürülmesine

7,Hafta sonları sokağa çıl«na kısıtlamasının uygulandığı siireler içerisinde vatandaşlarImlzın
özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamal aflfla,

Ancak;

Tedavi olduğu hastanedeır taburcu olup asıl ikametine dönmeli isteyen, doktor
sevk olan valveya daha önceden al:ınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi ııeya eşinin, vefbt eden birinci derece yakrnrnrn ya da kardeşinin
katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikarnet
ettikleri yerleşirn yerlerine döruırek isteyen (5 giin içinde geldiğiini yolculuk bileti, gÖlOigi uouç
plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizrnetini tamamlaıyarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özelı,eyakamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
ceza infaz kurumlarrndan sanıveritren,

Vataırdaşlarınrrz, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait
e-BaŞr,uru ve ALO 199 sistemleıri üzerinden ya da İlçemiz Kayrnakamlığına doğrudan başıuru
YoluYla Seyahat İzin Kurulumuzdanizin almak kaydıyla özeI arağlarıyla se/ahat edebilmelerinİ,

8- S.S. },Iarlıdere Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Aziz KOLUMAN'ın
16.11.202Ü Tarih ve 3912 sayılı dilekçesi 18,II.2020 tarihli ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul
kararında görüŞülmüŞ olup, dilekçede belirtilen çalışma saatlerinde yukarıda belirtilen kararlara
uymak sureıtiyle faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlanmasına,

raporu ile

cenazesine



Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci
maddeleri uyannca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmamasr, alrnan kararlara u;ırmayanlara umumi Hıfzıssıhha kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununrrn 195'inci maddesi kapsanıında gerekli adli işlemlerin başlatılmasr hususunda;

ş,Mffi\,
Narlıdere Kaymakamı
Kurul Başkanı

Sedat UŞME
İlçe Tarım ve Orman.Müd.
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et.Hek.
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serbest Hekim
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