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TC. Sağlık Bakanlığı

T.C.
O R T A K Ö Y  K A Y M A K A M L IĞ I  

Hıfzıssıhha K urulu  Başkanlığı
K A R A R  N O  : 75 
K A R A R  TAR İH İ: 12.11.2020  
İLGİ

a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 08.09.2020 tarih ve 14533 sayılı Genelgesi
b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 12.08.2020 tarih ve 13102 sayılı Genelgesi
c) İlçe Sağlık M üdürlüğünün 08.09.2020 tarihli ve 65 karar sayılı İlçe H ıfzıssıhha Kurul Kararı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu K aym akam  Rasim B E L G E  başkanlığ ında aşağıda isim ve unvanları 
yazılı üyelerin katılımı ile 12.11.2020 tarihinde saat 11:00 da toplanm ış olup aşağıdaki karar alınmıştır.

K A R A R

K oranavirüs salgınının toplum  sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetm e, sosyal 
izolasyonu temin, fiziki mesafeyi korum a ve hastalığın yayılım hızını kontrol a ltında tu tm a amacıyla 
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın C um hurbaşkanım ızın  talimatları 
doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulam aya geçirilmiştir.

2020 yılı içerisinde tüm D ünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (C o v id l9 )  salgınının 
yayılımında/bulaşında son dönem lerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa 
kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok  ciddi yükseliş olduğu ve salgınla m ücadele kapsamında 
birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulam aya geçildiği izlenmektedir.

Ü lkem izde de içerisinde bu lunduğum uz kontrollü sosyal hayat dönem inin  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 ön lem ler belirlenmektedir.

İlçemizde Um um i Hıfzıssıhha K anununun 27 ve 7 2 ’nci Maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen 
çerçevede gerekli kararların alınması uygun görülmüştür.

Bu Kapsamda;

1. İlgi (a) Genelge ve İlgi (c) İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile m eskenler hariç o lm ak üzere tüm
alanlarda (kam uya açık  alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım
araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna o lm aksızın m aske takm a zorunluluğu
getirilmişti.
A ncak özellikle vatandaşlarım ızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park 

ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, 
aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenm esi için maske 
kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem  taşımaktadır.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını tem in am acıy la  12.11.2020 tarihinden 
itibaren ilçemizde vatandaşlarım ızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle 
trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan m eydanlar ve toplu taş ım a araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde 
sigara içme yasağı getirilm esine,
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2. İlgi (b) Genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarım ızın sokağa ç ıkm alarına yönelik  uygulamanın il 
bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve 
üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi 
gerektiği belirtilmişti.
Bu doğrultuda;
Koronavirüs salgınının illerindeki seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta ve  temaslı kişi, ağır 
hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oran ında yaşanan artış 
trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ım ızın  gün içerisinde saat 10:00 16:00 arasında  
sokağa çıkabilmelerine, bu saatler d ışında sokağa çıkm am alarına  dair kısıtlam aya gidilmesi 
yönünde karar alınmasına,
Son dönem  gelişm elerine bağlı olarak alınan/alınacak kararların belirli aralıklarla gözden 
geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanm ası durum unda aynı usulle kısıtlamanın 
kaldırılmasına,

Konu hakk ında  gerekli hassasiyetin  gösterilerek uygulam anın  yukarıda  belirtilen çerçevede 
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, kararın işletmelere Belediye Başkanlığı, ilgili oda 
temsilciliği ve İlgisine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan/tebliğ edilm esine, K aym akam lık  
internet sitesinden yayınlanması, tedbirlere uym ayanlarla  ilgili U m um i H ıfzıssıhha Kanununun 2 8 2 ’nci 
m addesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durum una göre K anunun ilgili maddeleri 
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara  ilişkin Türk C eza K anununun 195 inci 
m addesi kapsam ında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına.

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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