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İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 07.12.2020 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus SEZER       

Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar 

alınmıştır. 

      Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni 

açısındanoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi 

koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde 

bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, 

maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması 

gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs  Bilim Kurulunun 

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek 

uygulamaya geçirilmektedir. 

 

         1-Cumhurbaşkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazılarına istinaden 

01.12.2020 tarih ve 2020/88 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 1. Maddesinde yer alan 

AFAD Müdürlüğünün düzenlenen  mesai saatleri iptal edilerek Genelge hükümlerine 

göre hareket etmelerine, ayrıca düzenlenen mesai saatleri kapsamında Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iletilen talepte;  

        -SGK İl Müdürlüklerinin yapılandırma, 

       -İşkur İl Müdürlüklerinin ise kısa çalışma ödeneği nedeni ile yoğun mesai 

yürütmeleri gerektiğinden SGK ve  İşkur İl Müdürlüklerinin 10:00-16:00 mesai kapsamı 

dışında tutulmasına, 

       2-İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü’nün 18.11.2020 tarih ve 19161 

sayılı Genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması düzenlenmiştir. Söz konusu 

Genelge ile 5.1/c hükmünde zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kurum 

ve kuruluşları, açık olacak işletme/kurumlar arasında sayılmış olup 5.2/a hükmünde ise 

bu kurum/işletmelerde yönetici, görevli ve çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından 

muaf olduğu ifade edilmektedir. 

        Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarih 

ve  E.20033 sayılı yazısı ile önceden planlanmış denetim programını, bahse konu 

denetimin sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen zaman dilimi içerisinde yapılması 

zorunluluğunu ortaya koyan belgeyi ibraz edebilen uygunluk değerlendirme kuruluşları 

çalışanları ile Türk Akreditasyon Kurumu denetçilerinin sokağa çıkma kısıtlaması 

süresince görevlerini ifa etmelerinde ve görev yerlerine intikallerinde kısıtlamadan muaf 

olmalarına, 
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     3-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 20076 

sayılı Genelgesinin Eki’inde “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler 

Listesi” yayımlanmıştır. 

       Listenin 4 üncü sırasında “ Vefa Sosyal Destek Birimleri ve İl/İlçe Salgın denetim 

Merkezleri faaliyetlerinde  görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler” sokağa 

çıkma kısıtlamasının istisnaları arasında belirtilmiştir. 

       Köy ve mahalle muhtarlarımızın hem vefa sosyal destek birimlerinde hem de il/ilçe 

salgın denetim merkezlerinde görevli olmaları nedeniyle bu faaliyetleri kapsamında 

gerek hafta içi gerekse hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf 

tutulmasına,  

      4- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen 

market, bakkal vb. işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı 

yapılmaması ve belirtilen işyeri sahiplerine kısıtlama süresince alkollü içecek 

satamayacaklarına dair bilgilendirilmenin yapılmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına, 

      5-Lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş 

firmalarının; 

        -Hafta sonları 10:00-20:00 saatleri arasında paket servis şeklinde, 

        -Hafta içi 10:00-20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20:00-24:00 saatleri 

arasında ise telefonla yada online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet 

sunulabilecekleri açıklığa kavuşturulmuştur. 

            Gelinen aşamada vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının  online 

sipariş suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk 

kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş 

firmalarının vatandaşlarımızdan bu yönde gelen taleplerde dikkate alınarak hafta içi 

ve hafta sonları fark etmeksizin 10:00-24:00 saatleri arasında çalışabilmelerinin uygun 

olacağına,       

       Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden 

olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili 

maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç̧ teşkil eden davranışlara 

ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına,  

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 


