
İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

KARAR TARİHİ: 19.11.2020                                                             KARAR NO: 2020/99 

 

   İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 19.11.2020 günü 1593 sayılı ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 24. 

maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile Kaymakam Ünal ÇAKICI başkanlığında toplanmış olup; 

 

Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka 

sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal 

hayat döneminin 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 önlemler belirlenmektedir. 

 

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.11.2020 tarih ve 18579 

sayılı Genelgesinde yeni kararlar alınmış olup, bu kararlar doğrultusunda;  

 

1- İlçemizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta kişi sayılarındaki artış ve 

maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle yeniden yapılan değerlendirmeler 

sonucunda; koronavirüs salgının toplum sağılığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, 

sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve 

sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini 

önlemek amacıyla; 

 

 

Mahalle İsmi Cadde/Sokak ismi 

 

Alaçatı Mahallesi 

Kemalpaşa Caddesi / 10005 Sokak / 13000 Sokak / Uğur Mumcu 

Caddesi / Atatürk Bulvarı (Belediye Hizmet Binası Önü) / 11500 

Sokak (Çamlık Yol) / 12000 Sokak (Alaçatı Jandarma Önü) / 

12012 Sokak (Hacı Memiş) 

Musalla Mahallesi 1016 Sokak  

Çeşme Merkez Atatürk Bulvarı / Hürriyet Caddesi 

İsmet İnönü Mahallesi 2032 Sokak (Uzun Sokak)  

16 Eylül Mahallesi 3001 Sokak (Vakıf İş Hanı Önü) / 3047 Sokak (Balıkçılar Sokağı) 

/ 3264 Sokak (Çeşme Sahil) / 101 Sokak 

Dalyan Mahallesi 4128 sokak / 4226 sokak (Restoranlar Önü)  

Celal Bayar Mahallesi 5221 Sokak (Ilıca Plajı) 

Çiftlik Mahallesi 18 Sokak  

Reisdere Mahallesi 6001 Sokak 

Ilıca Mahallesi 5074 Sokak (Ilıca Sahil) / 5253 Sokak (Ilıca Yıldız Burnu)  

Ildır Köyünde Gazi Mustafa Kemal Caddesi 

Germiyan Köyünde Gazi Mustafa Kemal Caddesi  



 

Tabloda yazılı cadde/sokaklarda ve alanlarda bulunan park ve bahçelerde,  yapılacak 

işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç 

durakları,  ATM’ler, fatura ödeme yerleri gibi yerlerde ve tüm pazaryerlerinde 

vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketmesinin yasaklanmasına,  

 

2- İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 2020/51 No’lu kararının 65 yaş ve 

üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet 

etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla 

mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek 

ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına, 

 

10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızdan ,  

 

a. Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin 

sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık 

çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet 

kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri,  

 

b. İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile 

çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, 

Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle 

belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına, 

 

 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, 

alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci  Maddesi gereğince 

idari para cezası verilmesi ve başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 

inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;  

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


