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SARAYKENT KAYMAKAMLIĞI 

İLÇE HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISI

KARAR TARİHİ: 01/12/2020 

KARÂR NO: 12

KARAR KONUSU : Yeni Kısıtlama ve Tedbirler

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01/12/2020 tarihinde Saraykent Kaymakamı Sayın 
Ömer Tuğrul KUNDAKÇI başkanlığında ilçe genelinde Koronaviriis (Covid-19) Salgını 
hakkında alınacak ek tedbirler kapsamında olağanüstü toplanmıştır.

Alman kararlar;

1. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin 
durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin 
sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi,

2. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19.161 sayılı

Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) 
şehir içi toplu ulaşım araçlarım  (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) 
kullanmalarının kısıtlanması,

3. Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması, 
Nikahlar v e nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin, ve damadın yakınları dahil en 
fazla 30 kişi ile düzenlenmesi,

4. Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte 
vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz 
önüne alındığında; Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya 
geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi,

Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunu 
vatandaşlarımıza hatırlatılması,

5. Anasınıfı ve anaokullarımn faaliyetlerine ara verilmesi,

6. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş 
güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın 
tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi,

7. 60 yaş üzeri kamu çalışanları (yöneticiler hariç), hamileler ve kronik rahatsızlığı 
olanlar ( İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Onaylı belge ibraz edilmesi durumunda.) evden 
çalışmaya devam edecektir.

8. Saraykent semt Pazar alanı. 9300 n r  olup; Maksimum aynı, anda 930 kişi bulunması 
gerekmektedir.



Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssılıha Kanununun. 27 nci ve 
72nci maddeleri uyarınca İl/îlçe Umumi Hıfzıssılıha Kurulları, kararlarının ivedilikle alınması, 
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, 
alman kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssılıha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari 
işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 
inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Oy birliği ile karar verilmiştir.


