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 Karar No : - 18 -  

Karar Tarihi : 10/06/2020  

Kararın Konuları : Yeni 2019-nCoV Hastalığı  

 

Isparta ili, Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10.06.2020 Çarşamba günü, saat 15:00’de 

Kaymakam V. Göktuğ Kaan AYAZ başkanlığında toplandı. 

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde 

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum 

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası 

teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.  

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi 

gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski 

yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.  

Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) 

salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir 

alınmıştır.  

Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka 

sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu 

gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.  

Bu kapsamda;  

1- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 05/06/2020 tarihli ve 2020/48 ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 

08.06.2020 tarihli ve 2020/17 sayılı Kararları ile lokanta, restoran, kafe, pastane, 

kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla 

oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile 

bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) belirlenen kurallar 

dâhilinde saat 22.00’a kadar hizmet verebilmelerine karar verilmişti,  

Salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle 

birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, 

kafeterya, kıraathane vb. yeme içme hizmeti sunan işletmelerce sunulan hizmetlere 

duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 24.00’a 

uzatılmasına,  

2- 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük 

çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına,  

3- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 

saatleri arasında sosyal mesafe kurlarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı 

çıkabilmelerine, 

4- Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip 

edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine.  

 

Alınan bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına 

ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 10.06.2020  
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İMZALI       İMZALI  

           BAŞKAN            ÜYE 

 

 

 

 

  

   Göktuğ Kaan AYAZ                                                 İsmail YURDABAK  

                    Kaymakam V.                                                        Belediye Başkanı 

 

 

 

 

            İMZALI              İMZALI                   İMZALI  

   ÜYE               ÜYE                      ÜYE  
 

 

 

 

 

 

       Dr. Rıfat ERTEN                        Muhtasım TOPRAK                     Mustafa DANIŞMAN  

İlçe Hastanesi Başhekimi        İlçe Tarım ve Orman Müdürü V.          İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

          İMZALI                                        İMZALI                                            İMZALI  

              ÜYE                                              ÜYE                                                   ÜYE 

 

 

 

 

 

    Zübeyir KARAKOÇ                          Gökhan ÜRE                                   Hüseyin ÖCAL  

   İlçe Emniyet Amiri V.                İlçe Jandarma Komutanı                        İlçe Malmüdürü V.  

 

 

             İMZALI                                  İMZALI                                              İMZALI  

                 ÜYE                                         ÜYE                                                    ÜYE  

 

 

 

 

 

       Beytullah ÇELİK             Süleyman Sabri ÜÇYILDIZ                     Sadık ALTUNBAŞ  

           İlçe Müftü V.            Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V.                     Serbest Eczacı 


