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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 29.05.2020 tarihinde saat 15:00’da Küre Kaymakam V. Hayrettin 

Buğra GÜZEL Başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile olağanüstü olarak toplanarak 

gündemde belirtilen konuları görüşerek karara bağlamıştır. 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

 

İlçemizde Koronavirüs (COVİD-19)  ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi; 

                 

 

ALINAN KARARLAR 

 

Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına 

sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Diğer yandan, 

Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın 

başkanlığından toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde; 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için 

uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş 

aralığındaki gençlerimizin ve çocuklarımızın belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve 

üzerindeki vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde 

faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları değerlendirilmiştir. 

Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci 

maddeleri kapsamında; 

 

1. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme 

sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını 

gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle 

belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,  

2. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş 

olanların (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,  

3. Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcı, aile 

büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk 

yapabilmesine,  

4. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için; 31.05.2020 Pazar günü ve aksi yönde bir karar 

alınmadıkça haftanın her Pazar günü14.00-20.00saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve 

gençlerimiz için;03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü ve aksi yönde bir karar alınmadıkça 

haftanın her Çarşamba ve Cuma günleri14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, 

mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

 



 İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum 

ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere 

aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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