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İlçe Hıfzıssıhha Kunılu 1593 Sayılı Umuıni Hıfzısslhha Kanununun 23. ve 26, ıncı

.ada"ıe.i gereğince, 30.|2.2020 tarihinde Siveıek ilçe Kaymakamlığımız Sayın Hasan

ONCU S"şk"rl,ğında, aşağıJa isimleri yazıh üyelerin iştirakiyle toplanmış olup;

Koronaviriis (Covid-l9) salgınrnrn toplum sağlıF ve _kamu diizeni açısuıdan

oluşturduğu riski yönetme, sosyal iiolasyonu ieınin, fiziki mesafeyi koruma ve hasialığın

uurİır. hİrrn konnol altında tuİm" u.u.ryl4 içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosYal haYat

ffi;t,rt;;;.;ı ;;..ipı.; olan temizliiı mıske ve mesafe kurallanıun y,ırrr srra hayatın

t,,,ı*,"uyonelikuyulma.gerekenkurallarveönlemle.r;SağlıkBakanlığrveKoronavirüs
Bilim Kıırulunun önerileri, : uir" crı"t urtaşkanımrzın talimatlan do$ultusunda belirlenerek

uygulamaya geçirilmektedir

Ahnantedbtlerin,b'laşınyaylımluzırundüşiirülmesineolanetkisinineniistnoktaya
*rruUll-.J'"-u.rvİu İlç,, Ü"rni H,f,",ıhha Kanunun 27 ve l2,maddeleri uyannca

aşağıdaki ıedbirlerin alınma', gerekmekledir,

Bu amaçl4 İçişleri trakanlığının 15,12,2020 tarih ve 20856 sıyilı Genelgeleri ve

buna istinaden ılının 15.12.202o tırih ve 3 sayrlr ilçe Umumi Hrfzıssüha Kurulu

Karın ile hafta sonlan u.,gulanan sokağa çıkma krsıtlamasınrn bu hafta için yılbaşı

akşamını da kapsayacak ş.ıia. ıı fualık 2020 Perşembe giınü saat 21,00'den 4 ocak

202İ Pazartesigiinü saat 05.CO'e kadar uygulanması kararlaştnlmıştır,

Aynca; yine İçişleri ,Jakanlığ ının 23 ,|2,2020 taih ve 2|267 ve 2'7 ,|22020 tarıh ve

21494 sayılı Genelgeler ile yılbaşı 
-Oncesi, 

yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken

güvenlik tedbirleriyle birıik; co;id_l9 salgınyla mücadele kapsamında alınması gereken

önlemler de belirlenerek sı lgınla mücadeleyi akamete_ uğatmarnak adına kalabalıklann

kontrolsi.iz şekilde bir ,,.:İ g"l,",in" o"d"n olacak ylbaşı kutlamalanna miisaade

edilmemesi gerektiği karaıl:,_:tınlmıştır,

J
31 Aralık 2020 Peıembe günü saat 21,00'den l Ocak 202l Cumı günü saıt

l0.00'a kadar;mer, ez ilçemizde bulunan kutlama/toplanma alanı olarak bilinen

""aİ", 
tlr- ,"ya ,.,eydanlara yabancı turistler de düil olmak iiaere tiim girişler

1

sınırlandınlacaktır

2 Sınrrlamalara ilişkinıkamuoyu bilgilendirmeleri zamannda yapılacak ve sınrlama

getirilen stire boyu ca bu yerleie kişilerin giriŞini engelleYecek Şekilde fiziki

ğüvenlik tedbirlerini-. alınması sağlanacaktır,
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3. Belirtilen cadde, bul ,ar veya meydanlarda sınırlama getirilen süe boyunca kişilerin
(yabancı turistler de ;dahil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade

edilmeyecektir.

4. Yılbaşı nedeniyle tı:€pte yaşanacak yoğunlü da göz önünde bulundurularak ilk
uygulaınası 1-3 Oc k tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkına kısıtlamalanrun

uygulandığı gtinlerd (kısıtlamanrn tam giin olaıak uygulandığı); sadece çiçek satışı

yapan işyerleri l0.0(- 17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizrrıet sunmak

iizere acık olabilecel İerdir.'k
5. 3l Aralık Perşemb} gilünü saat 2l .00'de başlayacalç l Ocak Cııma 2 Ocak

Cumartesi, 3 Ocak Pazar giinlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü

saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma krsıtlaması

sırasında l Ocak 2021 tarihinde Cuma namazrna gitınek isteyen vatandaşlanmız;

araç, kullanmamak k y&yla ikametlerine en yakm camiye gidip gelebileceklerdir.

6. Gelinen aymada g rek sektöriin bu yöndeki talepleri geıekse Kültiir ve Turizn

Bakanlığyla yapılan 6';rüşmeler sonucu ve İçişleri Bakaıılığının 30.12.2020 tarıhli ve 2|75l

sayılı Genelgesi doğru usuıda; salgınla mücadeIede ahnan tedbirlerin devammın sağanması

ve destek|enmesi ama yla sinema salonlannın faaliyalerine 1 Mart 2021 tarihine kadar

ara verilmesine,
,.!

uygulamada herhangi. bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden

olunmaması, alınan kararla ı uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssüha Kanrmunun 282 nci
maddesi gereğince idari paie cezası verilmesi başta olmak ilzere aykınlığın durumuna göre

Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranrşlaıa

ilişkin Tiııi Ceza Kanun ınun l 95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasın4
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Alınan bu kararlan Kaymakamlık ve Belediye resmi intemet sayfasında ilan
edilmesine ve ilan tutanakla, nın dosyaya konulmasına,

Kurul tarafinc ın oy birliği ile karar verilmiştir.
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