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                                               İLÇE HIFZISIHHA MECLİSİ KARARI 

 

    İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 05/04/2020 tarihinde saat 11:00 de Kaymakam Ersin EMİROĞLU 

başkanlığında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin ve  iştiraki ile olağanüstü toplandı. 

 

1-01/01/2000 SONRASINDAN DOĞANLAR KORONOVİRÜS İLE İLGİLİ MÜCADELE EK 

DÜZENLEME 
 

                Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal 

hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar ilgili 

Bakanlıklarımız, Valiliklerimiz ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alınmıştır. Bu 

kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Bakanlık Genelge ile bazı yeni tedbir kararları alınmış ve 

uygulanılmaya başlanılmıştır.  

                Öte yandan 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan 

düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütler yaşandığı görülmektedir. Bu tereddütlerin 

giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla aşağıda belirtilenlerin kapsam dışı tutulmaları 

gerektiği değerlendirilmiştir.  

         Buna göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla 

beraber;  

a)Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, 

      b)Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, 

      c)Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, 

seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelge ile düzenlenen mevsimlik tarım 

işçileri,  

            03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf 

tutulacaktır.  

            Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır.  

            Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri 

yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.  

 

2- ŞEHİRLER ARASI GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR İLE İLGİLİ 

 

         a)04.04.2020 tarihli ve 6237 sayılı Genelge ile giriş-çıkışları sınırlandırılan illerimize/illerimizden 

giriş-çıkış yapılabilmesinin istisnaları belirtilmiş ve bu istisna kapsamında olanlara valilik ve 

kaymakamlıklarca Seyahat İzin Belgesi düzenleneceği kararlaştırılmıştır.  

           Ayrıca toplu ulaşımın durdurulması nedeniyle seyahat belgesi düzenlenmiş olmasına rağmen kendi 

özel aracı olmayan vatandaşlarımızın seyahat edebilmelerini temin için maksimum 20 kişi kapasiteye kadar 

D2 yetki belgesi olan araçların bu kapsamda kullanılabileceği belirtilmiştir. 

 

            Bu kapsamda valilik ve kaymakamlıklarca, ilgili meslek odaları veya sektör temsilcileri ile işbirliği 

içinde kendi özel aracı olmayıp seyahat izin belgesi düzenlenen vatandaşların mağdur olmamaları için 

düzenlenen seyahat izin belgesi sayısı, seyahat günü, güzergahı gibi hususlar göz önüne alınarak 

otogarlardan gerekli araç temini, planlamasının yapılmasına. 
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3-TOPLU ALANLARDA MASKE KULLANILMASININ ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ EK 

TEDBİRLER. 

             a)Pazar yerleri için zorunlu hale getirilen maske takma zorunluluğunun tavizsiz olarak 

uygulanmasına, maskesiz pazar yerlerine gelen ve maskesi bulunmayan vatandaşlarımıza Mersin Büyükşehir 

Belediyesi ve Silifke Belediyesince maske dağıtılarak bu eksikliğin giderilmesine, 

            b) Market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların maske ile girmelerinin 

teminine, ilgili yerlerde yaşanabilecek maske eksikliğinin marketlerce ya da işyerlerince giderilmesine, 

             c) Meyve Sebze Halinde de maske kullanımının temin edilmesine 

 

             Oy Birliği ile karar verildi. 

 

 

   

     BAŞKAN                                          ÜYE                    ÜYE 

 

Ersin EMİROĞLU                               Sadık ALTINOK                               Dr. Hakan YENER 

 Kaymakam                                          Belediye Başkanı                                   İlçe Sağlık Müdürü 

 

  

                                

ÜYE                 ÜYE                  ÜYE                             ÜYE 

   

Yusuf GÜN                     Uz. Dr. Mehmet FIRAT        Dr. Hasan BAŞAR           Ecz. Yener ÖZER 

Tarım ve Orman                     Serbest Tabip                      Belediye Tabibi                    Serbest Eczacı      

İlçe Müdürü   

      

 

ÜYE 

Abdullah YILMAZ   

Büyükşehir Belediye Başkanlığı  

Silifke Koordinasyon Şube Müdürü 
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