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KARAR 

 

       İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 29.05.2020 tarihinde saat 16.00’de Vali Mustafa 

TUTULMAZ’ın Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile 

toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 1) 18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması hk. 

 18-20 yaş aralığındaki gençlerimizin için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 

kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerimiz 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 kapsamda; 

 a. 21.03.2020 tarihli 5 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile 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 tutulması 

 b. 03.04.2020 tarihli 10 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile sokağa çıkma 

kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş 

arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının 01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren 

kaldırılması, 

 c. 03.04.2020 tarihli 10 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile sokağa çıkma 

kısıtlaması tabi olan çocuklarımız ve gençlerimiz ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş 

veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi, 

 d. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için; 31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri 

arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için; 03.06.2020 Çarşamba ve 

05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, 

mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmeleri, 

 2) 16.03.2020 tarihli 4 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile “Kesintisiz hizmet veren 

kurumlar haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhane hizmetlerinin 

durdurulmasına” kararı alınmıştı. Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler 

doğrultusunda 01.06.20020 Pazartesi gününden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 

yemekhane hizmetleri tekrar devam edecektir. 

 Yemekhanelerde alınması gereken önlemler şu şekilde belirlenmiştir: 

 -Yeterli havalandırma yapılarak, yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanları 

her yemek servisinden önce uygun dezenfektan ürünleri ile temizlenecektir. 
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 -Yemek sırası ve servisi sosyal mesafeye uygun şekilde planlanacak, sıra oluşabilecek her 

yerde bir metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacaktır. 

 -Yemekhanede, masalar arası mesafe minimum 1,5 (bir buçuk) metre, sandalyeler 

arasında ise 60 (altmış) cm mesafe olacak şekilde düzenlenecektir. 

 -Yemek masalarında oturma şekli karşılıklı olmayacak çarpraz şekilde oturulması 

sağlanacaktır.  

 -Personelin yeme-içme faaliyeti dışında maske takması sağlanacaktır. 

 -Yemek servisi yapan personel ellerini uygun dezenfektan ile temizleyecek, maske 

kullanacaktır. 

 3) 26.03.2020 tarihli 7 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile “Amatör balıkçılık ve avcılık 

faaliyetlerinde bulunulmaması,” kararı alınmıştı. Gelinen noktada kaydedilen olumlu 

gelişmeler doğrultusunda 15.06.20020 Cuma günündenden itibaren amatör/olta balıkçılığı ve 

avcılık, sosyal mesafe kurallarına uyulması şartı ile serbest bırakılmıştır. 

 4) Esnek Çalışmanın Sonlandırılması ve Kronik Hastaların Durumu Hk. 

 Cumhurbaşkanlığının 2020/4 Sayılı, COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına 

Yönelik İlave Tedbirler konulu Genelgesi ile, kamu çalışanlarına uzaktan çalışma, dönüşümlü 

çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hususu belirtilmişti. 

  Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda 2020/8 Sayılı Genelge ile 

01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren söz konusu 2020/4 Sayılı Genelge iptal edilerek 

normal mesai düzenine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

 Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık 

Bakanlığı ve MİT hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve 

üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli 

sayılacaktır. Denilmektedir.  

 Kronik hastalığı bulunan kamu personellerinden; 

 a. Tedavi gören kanser hastaları, 

 b. Daha önceden kanser tedavisi gören ve hala immunsupresif ilaç kullananlar, 

 c. İleri derecede KOAH ve astım hastalığı olanlar,  

 d. Ulseratif kolit hastalığı, behçet hastalığı vb. bağışıklık sistemi zayıflığıyla seyreden 

kronik hastalığı olanlar,  

 e.Organ nakli olan ve immunsupresif ilaç kullananlar, 

 f. Diyaliz hastası olanlar, 

 g. Doğuma son 3 ay kalan hamileler, 

 Bu şartlara haiz olanlar idari izinli sayılacak olup, amirinin izni dışında görev 

mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine 

döneceklerdir. 

 Konu hakkında oluşacak itirazlar anlaşmazlıklar Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde 

kurulacak heyet tarafından değerlendirilecektir.  

 Bu hastalıklar dışında tüm personeller 01.06.2020 tarihinden itibaren mesaiye tam 

zamanlı geleceklerdir. 
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 Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi 

gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır. 

 Bu kararlar tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tebliğ 

edilmesi gerektiğine;  

Oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

                                                 

 

  BAŞKAN 

          Mustafa TUTULMAZ  
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