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Karar No:1

BirÇok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip coronavirüs (covid-19) salg|nl nedeniyle tüm dünyada can kaybl ve vaka say|sl artmaya devam
etmektedir. covid-19 salg|nlnda en temeI risk unsuru toplumsa| alanlarda Virüsün bulaşlclllğlnln
yüksek/hlzll olmasl Ve 65 yaş Ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, Ve kronik akciğer hastallğl, astlm,
koAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastallğü olanlar ile bağışıklık
sistemini bozan ilaçlarl kullanan insanlarln üzerinde ciddi sağhk sorun|arl oluşturarak insan hayat|nl
tehdit etmesidir.

Devletimiz tüm kurumlarl ile bu salgünln yayllmasl Ve Vatandaşlarlmlzın hayatlannl tehdit
etmesini engellemek iÇin zorunlu ihtıyaçlarln temin noktaslndaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin
durdurulmasl baŞta olmak üzere birçok tedbir almakta Ve bu kapsamda uyulmasl gereken kurallarl
belirleyerek VatandaŞlarlmızla paylaşmaktadlr. Yaşanan salglnln biran önce engellenmesi için allnan
önlemlere tüm Vatandaşlarlmlz,n istisnaslz Uymasl büyük önem arz etmektedar.

Ancak 65 Ve üzeri yaŞlardaki vatandaşlanmlz ile yukarıda anllan kronik rahatslzllklarl olan
VatandaŞlanmlz büyük risk altlnda olmaslna rağmen toplumsaı hareketliliğin içine girmekte; halka
açlk alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşlma
araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam
etmektedirler.

Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlanmlz ile kronik rahatslzllklan olan
vatandaşlarlmlz kendi hayatlar|nl ve toplum sağllğı açısından ciddi risk otuşturarak salgInln
yayllmaslnl; Vaka saylsI Ve tedaVi gereksinimi arttlrarak, VatandaşlarlmlZ hayatlarlnl kiybetmesi
riski ile toplum sağllğl ve kamu düzeninin ciddı şekilde bozulmaslna sebep olacaktlr.

Yukarlda aÇıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı Ve Bilim Kurulunun tavsiyeIeri doğruItusunda, il
Valileri taraflndan, İl İdaresı Kanununun 11lc maddesi Ve umuma Hlfzlsıhha Kanunun 27 nci ve 72
nci maddesi kapsamlnda; 2L.o3.202o tarihi saat 24.oo'den sonra 65 yaş Ve üstü Vatandaşlanmlz
ile anllan kronik rahatslzllklara sahip vatandaşlarlmızln ikametlerinden dışarı çıkma|arı, açik
alanlarda, Parklarda dolaŞmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılİrak
sokağa Çlknıalarınln yasaklanmasl amacıyla 9erekli kararlarln iVediİikle alınması 9erektiğinden;

İlçemiz Vefa sosyal Destek ve irtibat Grubunun İlçemiz Kaymakaml Aziz KAYABA§I
Başkanllğlnda aşağıda adl soyadl, unvanlarl ve iletişim bilgileri beli,tilen personellerden
oluŞturulmasl, aynca Koruma ekipmanlarlnln teslimatlnln aşağlda irtibat numaraları yazlll Vefa
SosYal Destek İrtibat Grubu personelleri taraf|ndan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat
hükümleri gereğince hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirmesi komisyonumuica oy birliğiyle
karar Verilmiştir.
İlçe Vefa sosyal Dest€k Grubu
Adl soyadı
Aziz KAYABAŞI
Hüsamettin ÜNsAL
Nazmi ERoL
DaVut GEREK
Recai DUNEN

vefa sosyat Destek İrtibat Grubu;
Adı soyadl
selama KoÇ
Ahmet Flrat DURAL
Mustafa ÖZDEN
Birol EMSLAN
İsmail DEMİR
Mesut ÖNDER
Atilla YILDİz
Fevzi can DEMİRCİ

unvanı
Kaymakam

Belediye Başkanl
ilçe Jand. Kom.
İlçe Emn. Müd.
İlçe Top.sağ. Müd.

Unvanl
Jandarma Ast.
komiser yrd.
komiser yrd_

şef
SYDV Müd.
Kaymakamllk Personeli
Belediye Fen İşl Müd.
Belediye zablta Müd.

Kom. Görevi
Komisyon BaşkanI

üye
üy"
üyu
üyu

ırtibat Numarasl
542 496 25 12
543 452 52 06
546 766 93 36
554 82t 71 4L
545 64a 52 L7
539 479 32 94
544 525 89 66
552 615 13 71



Hüsa ttin ÜNsAt

5Şkanı

İlçe Jandarma Komutanı

DaVut GEREK

ilçe Emniyet Müdürü

Recai DuNEN
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Toplantt Ta rihi: 22.03.2070

Karar No:2

t- 2L.03,z02o tarih Ve 5762 saylll Genelge kapsamındaki; sokağa çıkması kısıt|anan/yasaklanan
tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı
olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçlarl EGM, JGK, Yerel Yönetimler, AFAD, Klzllay
görevlileri aracllığı ile Veya ihtiyaç duyulmasl halinde sivil toplum görevlilerinin

desteği/aracılığı ile karşılanmasına;
2- Vefa İletişim Merkezlerinde görev yapacak personelin sağlık ve zorun|u olmadıkça Sosyal

Hizmetler görevlileri dışında belirlenmesine;

3- Kapsam dahilinde olup sokağa çıkması kısltlanan/yasaklanan vatandaşlarımızın,

zorunlu/temel ihtiyaçlarına yönelik taleplerinin 155,155 ve 112 numaraları üzerinden
iletilmesine;

4- 112 acil çağrı merkezi üzerinden alınan taleplerin vaIilik ve kaymakamlıklarda oluşturulacak
"Vefa İletişim Merkezi" tarafından değerlendirilmesine;

5- Aktar|lan talepleri sahada uygulayacak olan EGM, JGK, Yerel Yönetimler, AFAD, Kızılay

birimlerine aktarmak için Vefa İletişim Merkezlerinde yeteri kadar kamu görevlisi

görevlendirilmesi ile bu merkezlerin 22.03.2020 tarihi saat 13.00'e kadar faaliyetlerine
başlamasına;

6- Yukarıdaki acil durum yönetimine ilave veya destek vermek için vali ve kaymakam|ık|arımızca;

sorumluluk sahalarındaki başta tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleri olmak üzere lhtlyaçlarını

karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş Ve üzeri ile kronik hastallğa sahip vatandaşlarımızın
listesi, adresleri, telefon numaralarının ivedilikle tespit edilmesine;

7- İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç duyabilecekleri gıda ve

temizlik malzemelerini içeren paketler oluşturularak, ödeme gücü olan vatandaşlara bedeli

mukabilinde, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak haftalık olarak teslim
edilmesine;

8- Kapsam dahilinde vatandaşların belli gruplara bölünerek, bu grupların ihtiyaçlar|nI karşılamak

üzere bir kamu görevlisi ile eşleştirmesi ve bu görevli üzerinden temel ihtayaçların

karşılanması gibi ilave tedbirler alınmasına;

9- ilçenin şartlarl göz önünde bulundurularak ilçedeki kapsam dahilindeki Vatandaşlarlmlzdan

tedar|ğe Il|şkIn tedbIrlerden hangilerinin kullanılacağının kaymakamllk taraf|ndan
belirlenmesine;

10- İlçe kaymakamlığımız tarafından sorumluluk sahamızda bulunan tüm muhtarların katılımı ile
elektronik iletişim grubu oluşturularak, bu grup üzerinden sahada yaşanan/yaşanabilecek

sorunların anlık olarak takip edilmesi Ve ivedilikle 8iderilmesine;
11- İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarınIn karşılanması

süreci "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı,
görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım

faaliyeti gerçekleştirilmemesine;

12- Kapsam dahilindeki Vatandaşlarln talep ettikleri temel sağlık ihtiyaçlarlnln ilçe sağllk

müdürlüğünün koordinasyonunda sağlanmasına;





13- Uygulamaya yön Verecek Valilik Kararlarlnln; 2t.o3.202o tarih Ve 5762 saylll Genelge ile

ikametlerinden ayrılmalarına ya5aklama/kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla

birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin

sürekliliğinin sağlanmasında lhtiyaç duyulan (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç

olmak üzere) kamu görevlileri (başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarl, eczacılar

,belediye başkanları, kurum ilçe müdürleri, muhtarlar, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri

vb.) göz önünde bulundurularak istisnalar içerecek şekilde alınmasının sağlanmasına;

14- Vefa sosyal Destek Gruptarlna ilçe Müftüsünün de dahil edilmesine;

15- Din görevlisi Ve imamlarln da belirtilen görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilmesine;

16_ Vefa iletişim Merkezlerinde görev yapacak personele ait bilgilerin kaymakamlığa gönderilen

formlara işlenerek gönderilmesine;

oybirliği ile karar verilmiştir.

l,
Davut 6Aziz KAYABAŞ|

Kaymakam

İlçe Jandarma Komutanı

/,W,/Nazmi ERoL Bayram ÖzYÖıı

İlçe Müftüsü

ilçe emnly'et vtid[.ı

Recai DUNEN

Topl. Sağ. Mer. Müd.



EVREN KAYMAKAMLlĞl

Vefa Sosyal Destek Grubu

İçişleri Bakanlığının 2L.O3.2O2O tarihinde yayınladığı genelgede, "55 yaş ve üzeri ile bağışıklık

sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve

karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar 21 Mart saat

24.0O'dan sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım

araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

Bu çerçevede 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm
temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gereklitedbirlerin planlanması amacıyla İlçe Kaymakamı

başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Genelgede belirtilen temel hususlar çerçevesinde;

1-) Vatandaşlarımızın güvenliği ve oluşabilecek istismarları engellemek amacıyla ilçemizde

çalışan Vefa Destek Grubu görevlileri ve gönüllüleri için düzenlenen kimliklendirme çalışmalarının
gözden geçirilerek ad, soy ad ve görev unvanı içerecek şekilde eksiklerin tamamlanmasına,

2-) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı

"Koronavirüs Tedbirleri/Otobüs Seferleri" konulu Genelgesi gereği İl'ler arası otobüs seferlerinin

28.03.2O2O tarihi saat 17:00'dan itibaren Valiliğimiz izni ile yapılmasına,

3-) Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esas olup; tedavi ihtiyaçları

nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar

ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların

şehirlerarası yolculuk yapmasınIn Valiliğimiz izni ile gerçekleştirilmesine,

+-) İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların Valilik ve Kaymakamlıklarda

oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmaları

Konu Vefa Sosyal Destek Grubu Toplantı Tutanağı

Tarih - Saat 28.03.2020 / l0:00

katılanlar Kaymakam Aziz KAYABAŞ|, Belediye Başkanı Hüsamettin ÜNSAL, İlçe Emniyet

Müdürü Davut GEREK, İlçe Jandarma Komutanı Nazmi EROL, İlçe Toplum Sağlığı

Merkezi Müdürü Recai DUNEN, İlçe Müftüsü Bayram ÖzyÖll.

Karar No 3



halinde uygun görülen vatandaşlara kurul tarafından seyahat güze196hı ve süresini de içerecek

şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenmesine,

5-) 4. Maddede belirtilen sebep üzerine ilçemizde; Yazı İşleri Müdürü Bayram ÖZrÜnr
başkanlığında, Kaymakamlık Personeli Mesut ÖNDER, İlçe Emniyet Müdürlüğünden Serkan YlLMAZ,
İlçe Jandarma Komutanlığından Selami KOÇ ve Belediye Başkanlığından Atilla YlLDlZ' dan oluşan
Seyahat İzin Kurulu kurulmasına,

6-)İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin
planlanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Aziz KAYABAŞ|

Kaymakam

I
Davut

İlçe Emniyet vt|Ouru

İlçe Jandarma Komutanı

Bayram ÖzvÖıı

İlçe Müftüsü

Recai DUNEN

Topl.Sağ.Mer.Müd.



EVREN VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU TOPLANT| KARAR TUTANAĞl

Toplantl Tarihi: 30.03.2020

Karar No: 4

EVREN iLçEsi PAZAR YER|NDE ALlNMAsl GEREKEN TEDBiRLER VE öNMLERE iLiŞKiN ToPLANTl
TUTANAĞl

1- Ankara il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24/o3/2o2o tarih Ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunun 23. Maddesine göre; Evren Kaymakamı Aziz KAYABAŞ| başkanlığında Evren vefa ve
sosyal destek grubu üyeleri toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları
aIm|ştlr.

2- ilÇemizde semt pazarl Pazartesi günleri kurulmakta olup, mevcut pazarımız öğlen saat 13:OO'da
Kapanmakta ve satlş yapan hiçbir esnaf kalmamaktadlr.

3- İlÇemazde faaliyet gösteren semt pazarında alınan önlemlere aykırı kalabalıkların oluşmaması
ve hijYen ŞartlarlnI ortadan kaldıran davranışların önlenmesi amacıyla, pazarlarda sosyal
mesafe uyarı görselleri asılmasıve bu konuda zablta denetimlerinin artırılmasına, müşteralerin
el i|e seÇme yapmalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına. pazarcı esnafının,
kiŞisel ve tezgah temizliğine dikkat etmesi hususunda Evren Belediye Başkanlığınca gerekli
tedbirler alınmıştır.

4- Pazar satlŞ yer|erinde her satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde
Pazar/satış yerlerinin düzenlenmesi yapllmlştlr.

5- pazar/sat|ş yerlerinde ambalajsız sat|lan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere tema5
edilmeden, doğrudan pazarcı esnaf| tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenerek
satlŞlnln yaplImasının sağlanmış, bu hususun Pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek Evren
Belediye Başkanlığı zabıta memurlarınca sürekli kontrol edilmektedİr.

6- Pazarcı esnafın kiŞise| hiJyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemlerin
almalarının sağlanmıŞ ve bu hususun belediye zabıtası tarafından denetlenip, gerek|i işlemleri
yapm |ştlr.

7- Belediye Başkanlığınca pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda
gerekli tedbirler alInm lştIr.

8- Pazar/satlŞ yerlerinin en geç saat 19:oo atibariyle kapanmalarının/dağıtılmalarını sağlanmaslna,
buna yönelik pazar esnafına Evren Belediye Başkan|ığınca gerekli tebligatlar yapılmıştır.

9- pazar yerleri/satlş yerlerine Evren Beledaye Başkanhğlnca El dezenfektanı konulmuş ve bu
konuda Pazar esnafı ve vatandaşların el dezenfektanı konusunda destek olunması sağlanmıştır.

10- Bu ÇerÇevede Çocukların ve 65 yaş ve üzeri ile kronik hastahğı olan vatandaşlarımızın sağlık
baŞta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli tedbirler alınmış ve
Pazar yerine gelmemeleri konusunda gerek|i uyarılar yapılm|ştır.

11- Allnan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Ummimi Hıfzıssıhha Kanunu Ve diğer
mevzuatln öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına ;

Evren vefa ve sosyal Destek Grubu üyelerince 3olo3l2o2o tarihinde yapılan toplantıda oy
birliği iIe karar Verilmiştİr.

Aziz KAYABAŞl

Kaymakam

H üsamettin ÜNsAL

Belediye Başkanı

Davut GEREK

ilçe Emniyet Müdürü



Nazmi ERoL Bayram ÖZYÖN Recai DUNEN

ilçe Jandarma Komutanl ilçe Müftüsü Topl. Sağ. Mer. Müd.


