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İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

Çiftlikköy İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi ile Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci ve 72 nci maddesi gereğince, 17/08/2020 tarihinde Çiftlikköy 

Kaymakamı Ömer BİLGİN başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 12.08.2020 tarih ve 13102 sayılı “65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Sokağa Çıkma 

Kısıtlamaları Hk.” konulu genelgesi kapsamında aşağıdaki kararları almıştır. 

 

KARAR  

İlgi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12/08/2020 tarih ve 13102 sayılı 

genelgesi. 

1. Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında ilçemizde test sonucu pozitif çıkan 

kişilerin gerekli filyasyon ve izolasyon çalışmalarının ilgili mevzuatın belirlediği 

kurumlar tarafından yapılmasına; 

2. Test sonucu pozitif çıkan kişilere ekteki bilgilendirme ve onam formunun tebliğ 

edilmesine ve kişilerin onamlarının alınmasına; 

3. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12/08/2020 tarih ve E.13102 sayılı 

Genelgelerine istinaden İlçemizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında 

sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına,  

4. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın İlçemizde pazar ve pazartesi günleri kurulan sosyete 

pazarında kalabalık olmayan 09.00–14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 09.00 – 

14.00 saatleri dışında kalan saatlerde sosyete pazarına girişlerinin yasaklanmasına, 

5. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, (gelin, damat ve sünnet çocuğunun, 1. ve 2. Derece 

yakınları hariç) düğün, nişan, nikah,  sünnet vb. etkinliklere katılmasının 

yasaklanmasına, 

6. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlid ve dua 

merasimlerine katılmasının yasaklanmasına, 

7. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara 

katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin 

yasaklanmasına, 

8. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş 

yerlerinde (hipermarket,  teknoloji ve yapı marketleri vb.) kalabalık olmayan 09.00-

14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 09.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde 

alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji 

ve yapı marketleri vb)  girişlerinin yasaklanmasına, 

9. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın spor merkezleri, spor  tesisleri ve spor salonlarında 

takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, 

tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren 

antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına 

seyirci olarak katılmasının yasaklanmasına, 

10. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın halen bir işyerinde aktif olarak çalıştıklarını 

belgelemek kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulmasına, 

11. Bu kararın vatandaşa duyurulması noktasında Belediye Başkanlıkları ve İlçe 

Müftülüğünce gerekli duyuruların yapılmasına, 

 



Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede 

eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, 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, 

 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 
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