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KARAR NO  : 07 

KARAR TARİHİ :22.03.2020 

                                                                 

İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

          İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 22.03.2020 günü saat 12.00’da Kaymakam Kemal 

BALABAN başkanlığında aşağıda; adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki 

ile toplandı, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.  

 

   GÜNDEM: 

          1- Kovid-19 (Koronavirüs) hakkında alınması gereken ek önlemler 

           

   KARAR: 

1- İçişleri Bakanlığı’nın .../03/2020 tarihli ve 89780865-153 sayılı yazılarına istinaden İl 

İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27’nci ve 72’nci 

maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü 

vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın 

ikametlerinden dışarı çıkmamaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu 

ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin yasaklanmasına, kolluk birimlerimiz tarafından 

konunun takip edilerek yasağa uymayan kişiler hakkında gerekli işlemlerin 

yapılmasına, 

2- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 19.03.2020 tarihli ve 75718882-215.99-E.278162 sayılı 

yazılarına istinaden; Cuma günleri ve kandil geceleri camilerimizin (kamu kurum ve 

kuruluşları, Kur’an Kursları ve yurtlarda bulunan mescitlerde dahil olmak üzere) 

kapalı tutulmasına ve Cuma namazı için sala okunmamasına,  

3- İçişleri Bakanlığı’nın 21.03.2020 tarihli ve 89780865-153-E.5759 sayılı yazılarındaki 

kararlara istinaden ilçemizdeki berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin 

faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine 

durdurulmasına ve kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada 

aksaklığa meydan verilmemesine, 

4- İçişleri Bakanlığı’nın .../03/2020 tarihli ve 89780865-153 sayılı yazılarına istinaden 

ilçemizdeki içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri 

işyerlerinin 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis,    

gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerini, 

bu işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalarının sağlanmasını ve bu hususların 

uygulanmasında İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 

gerekli tedbirlerin alınmasına, 

5- İçişleri Bakanlığı’nın .../03/2020 tarihli ve 89780865-153 sayılı yazılarına istinaden 

ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını 

bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur 

olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlarımızın 112, 155, 156 

numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirmesi,  iletişimin sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için Vefa İletişim Merkezi oluşturulmasına, vatandaşlarımızın 

temel ihtiyaçlarının giderilmesi için sahada çalışacak Vefa Sosyal Destek Grubu 

(Vefa Koordinasyon Grubu) oluşturulmasına ve bu hizmetlerin Belediye 

Başkanlığınca anonslarla vatandaşlara duyurulmasına, 

 



      

  

 

İş bu kararların; gereği için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, bilgi için Kaymakamlık 

Makamına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

                Başkan                                              Üye                                                    Üye 

     Kemal BALABAN                   Dr.Muhammed Enes GÜNEŞ                  Hasan Fehmi TAŞ 

            Kaymakam                              Daday TSM Başkanı                           Belediye Başkanı   

 

 

 

                       Üye                                                 Üye 

    Hasan Sabri KÖKSAL                           Hüseyin DEMİR 

            Veteriner Hekim                               Serbest Eczacı                                                         

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü 


